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A. Tinjauan Umum Bayi Tabung 

1. Definisi bayi tabung 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, tetapi dalam 

penerapan ilmu dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

terbukti telah mampu mengembangkan program bayi tabung dengan sukses. 

Sebagai langkah awal dari keberhasilan tersebut adalah dengan lahirnya bayi 

pertama di Indonesia yang diberi nama Nugroho Karyanto, pada tanggal 2 

Mei 1988 dari pasangan suami istri Tn. Markus dan Ny. Chai Ai Lian. Bayi 

tabung yang kedua lahir pada tanggal 6 November 1988 yang bernama 

Stefanus Geovani dari pasangan suami istri Tn. Jani Dipokusumo dan Ny. 

Angela. Selanjutnya bayi tabung ketiga lahir pada tanggal 22 Januari 1989 

yang diberi nama Graciele Chandra, sedang keempatnya lahir kembar tiga 

sehingga oleh Ibu Tien Suharto diberi nama: Melati, Suci dan Lestari. 

Tanggal 30 Juli 1989 lahir bayi tabung kelima bernama Azwar Abimoto. 

Kemudian disusul oleh bayi-bayi tabung yang lainnya. Kesemua bayi tabung 

tersebut lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta dan 

rumah sakit inilah yang pertama mengembangkan teknologi bayi tabung di 

Indonesia (Khoir Pamungkas, 2002: 44) 
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Pada periode berikutnya, tidak hanya Rumah Sakit Anak dan 

Bersalin Harapan Kita saja yang mengembangkan teknologi ini, tapi juga 

dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga 

keduanya ditunjuk sebagai pusat pelayanan dan penelitian bayi tabung di 

Indonesia. Penunjukan kedua rumah sakit tersebut adalah didasarkan kepada 

Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

379/MENKES/INST/VIII/1990 tentang Program Pelayanan Bayi Tabung. 

Adapun pertimbangan dikeluarkannya instruksi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Bahwa program pelayanan bayi tabung memerlukan investasi yang 

sangat mahal, baik ditinjau dari institusi pelayanan maupun dari segi 

pasien, oleh karena itu program pelayanan bayi tabung belum merupakan 

prioritas di Departemen Kesehatan; 

2) Bahwa untuk menjamin pelayanan bayi tabung yang bermutu perlu 

diadakan akreditasi terlebih dahulu terhadap sarana dan prasarana; 

3) Bahwa program pelayanan bayi tabung mempunyai berbagai aspek baik 

menyangkut moral, etika, hukum dan agama sehingga masih 

memerlukan pengkajian lebih dalam, oleh karena itu perlu pengendalian 

terhadap program tersebut. 

Dengan telah ditunjuknya Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan 

Kita Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai 

pusat pelayanan program bayi tabung di Indosesia, maka jenis bayi tabung 
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yang dikembangkan oleh rumah sakit tersebut adalah jenis bayi tabung yang 

menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang kemudian 

embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Hal ini juga dipertegas 

dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

yang berbunyi: 

1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 

pasangan suami istri yang sah mendapatkan keturunan. 

2) Hasil sperma dan ovum harus dari suami istri yang bersangkutan dan 

ditanamkan dalam rahim istri di mana ovum itu berasal. 

Belum diperkenankan jenis bayi tabung yang lain, seperti sperma donor dan 

surrogate mother dikembangkan di Indonesia saat ini adalah disebabkan 

karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan 

agama. 

Saat ini, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan, telah diatur dalam  Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan yang berbunyi: 

“Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada 

pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya 

terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi 

medik”. Sedangkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan, telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ...MERI HANI SAPUTRI ,F. HUKUM, UMP 2015 
 



 

 

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Hasil 

pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, 

ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal”. 

Istilah bayi tabung memang lebih popular dibanding In Vitro 

Fertilization (IVF) atau infertilisasi in vitro. Disebut bayi tabung karena 

proses pembuahan atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di dalam 

sebuah piring kaca berbentuk tabung, bukannya di dalam tuba fallopi. 

Teknik ini dilakukan pada perempuan yang mengalami kerusakan pada tuba 

fallopi yang tidak dapat diperbaiki atau  tuba fallopi yang tersumbat (Ivan R. 

Sini, 2013: 15). 

IVF adalah metode bantuan pembuahan yang paling popular yang 

melibatkan pembuahan telur wanita di luar tubuhnya dalam kondisi 

laboratorium yang terkontrol dan penempatan embrio kembali ke dalam 

rahim. Pada awalnya IVF dirancang sebagai pengobatan untuk wanita 

dengan kerusakan tuba fallopi yang tidak dapat diperbaiki. Sekarang IVF 

sering disebut sebagai pilihan pengobatan bagi pasangan dengan masalah 

fertilitas lainnya seperti sperma yang kurang optimal, kelainan ovulasi, 

endometriosis dan infertilitas yang tidak diketahui penyebabnya (Marina 

Nicholas, 2014: 125). 

Sarwono Prawiriharjdjo dalam Desriza Ratman (2012: 36-37) Tuba 

fallopi adalah salah satu organ kelamin internal seorang wanita yang berupa 

saluran panjang yang berhubungan dengan uterus (rahim) di kiri kanannya 
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yang berfungsi sebagai saluran penghubung sel telur (ovum), setelah sel telur 

dilepaskan oleh indung telur (ovarium) untuk disalurkan menuju rahim. 

Tuba fallopi posisinya memanjang ke atas dari rahim ke sekeliling 

indung telur. Bertugas menerima telur yang baru saja dilepaskan, 

menyediakan nutrisi dan gerakan untuk telur, dan mempertahankan 

lingkungan yang sehat untuk pembuahan. Fimbria, jari-jari yang berbentuk 

seperti kipas di ujung tuba, menarik telur yang telah dilepaskan indung telur 

ke dalam rahim. Tuba ini menghasilkan serangkaian kontraksi otot yang 

mendorong telur turun; jika telur bertemu dengan sperma yang sedang 

menaiki tuba, pembuahan bisa terjadi. Setelah pembuahan terjadi, embrio 

bergerak menuju rahim; proses ini mungkin berlangsung beberapa hari. Jika, 

karena satu dan lain hal, tuba fallopi tidak berfungsi dengan baik (misalnya, 

terserang penyakit-penyakit), maka embrio akan kesulitan mencapai rahim 

dan akan menanamkan diri di sisi tuba fallopi. Dalam hal ini disebut 

kehamilan ektopik; sebuah situasi yang berbahaya, antara hidup dan mati; 

intervensi bedah diperlukan untuk mengeluarkan embrio dalam tuba fallopi 

di mana embrio telah tertanam (Marina Nicholas, 2014: 13). 

2. Tata cara atau prosedur pelaksanaan teknik bayi tabung 

Menjalani prosedur IVF umumnya tidak menimbulkan rasa sakit, 

hanya rasa tidak nyaman. Meski tidak menyakitkan, pasangan yang ingin 

menjalani prosedur ini akan disarankan untuk mempertimbangkan lebih dulu 

rencana mereka. Berbagai hal penting sebagai pertimbangan: 
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a. Total waktu yang dibutuhkan untuk menjalani proses ini sekitar 2 (dua) 

minggu. 

b. Kemungkinan keberhasilan antara 45% - 50% bagi pasangan usia di 

bawah 35 (tiga puluh lima) tahun dan 20% - 25% bagi pasangan usia 40 

(empat puluh) tahun. 

c. Ada kemungkinan gagal. 

d. Biaya yang tidak sedikit. 

e. Kemungkinan hamil dan melahirkan bayi kembar. Dokter akan 

menekankan kemungkinan ini dengan menggunakan teknologi Blastosis 

(Ivan R. Sini, 2013: 15).  

Untuk memaksimalkan keberhasilan proses bayi tabung, dibutuhkan 

sel telur yang berkualitas, sekurang-kurangnya dibutuhkan 8 (delapan) sel 

telur. Untuk itu dilakukan pengobatan dengan obat hormonal untuk memacu 

ovarium agar menghasilkan sejumlah folikel dan sel telur yang cukup. 

Pengobatan ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

1) Long protocol (agonist) yaitu proses pemberian obat hormonal yang 

dilakukan dengan cara menutup siklus menstuasi normal sebelum 

dimulai pengobatan, yang butuh waktu sampai 6 (enam) minggu. Setelah 

itu baru dimulai masa merangsang ovarium untuk menghasilkan folikel 

dan telur. 
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2) Short protocol (antagonist) yaitu proses pengobatan yang mengikuti 

siklus normal. Proses ini lebih cepat, sekitar 2 (dua) minggu sejak 

dimulai pengobatan yang diberikan.  

Keduanya mempunyai tingkat keberhasilan yang sama, yang membedakan 

hanyalah adanya indikasi medis (Ivan R. Sini, 2013: 15-16).  

Mengingat tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia 

masih rendah, maka pasangan suami istri yang dapat megikuti program bayi 

tabung haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, baik dari segi 

kesiapan mental/spiritual, medis maupun segi finansial. Walaupun program 

bayi tabung merupakan hak bagi pasangan suami istri yang mandul (infertil), 

namun tidak semua dapat mengikuti program tersebut. 

Pasangan suami istri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program 

Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk 

mengikuti program bayi tabung adalah pasangan suami istri yang kurang 

subur, disebabkan karena: 

1) Istri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba). 

2) Lendir leher rahim yang tidak normal. 

3) Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma 

di dalam tubuh. 

4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur. 

5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis. 

6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (oligosperma). 
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7) Tidak diketahui penyebabnya (Khoir Pamungkas, 2002: 46-47). 

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Tim 

Medis Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita 

Jakarta, maka pasangan suami istri yang dapat mengikuti pembuahan dan 

pemindahan embrio adalah pasangan suami istri yang memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1) Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurangsuburan) secara 

lengkap. 

2) Terdapat alasan yang sangat jelas. 

3) Sehat jiwa dan raga pasangan suami istri. 

4) Mampu membiayai prosedur ini, kalau berhasil mampu membiayai 

persalinannya dan membesarkan bayinya. 

5) Mengerti secara umum seluk-beluk prosedur fertilisasi in vitro dan 

pemindahan embrio. 

6) Mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan prosedur 

fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio atas dasar pengertian 

(informed consent). 

7) Istri berusia kurang dari 38 (tiga puluh delapan) tahun (Khoir 

Pamungkas, 2002: 47). 

Ketujuh persyaratan tersebut dapat diperjelas secara singkat (Khior 

Pamungkas, 2002: 47-52), yaitu: 

ad.1. Pengelolaan infertilitas 
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Pengeloaan infertilitas adalah merupakan suatu usaha dari dokter untuk 

mengetahui faktor penyebab infertilitas dari pasangan suami istri, 

memakan waktu kira-kira 6 (enam) siklus haid atau enam bulan. 

Disamping tujuan tersebut, maka pengelolaan infertilitas juga 

bertujuan untuk membina hubungan yang baik antara dokter dan 

pasangan suami istri (pasien) untuk pengelolaan selanjutnya. 

Pemeriksaan infertilitas harus dilakukan pada saat tertentu dalam 

siklus haid si istri dan sering kali dapat dilakukan bersamaan dengan 

pemeriksaan yang lainnya. Pemeriksaan infertilitas terhadap suami 

biasanya mudah, tidak nyeri dan tidak lama tetapi pemeriksaan 

terhadap istri biasanya sukar, nyeri dan lama. 

ad.2. Terdapat alasan yang sangat jelas 

Setiap pasangan suami istri yang mengikuti program bayi tabung 

adalah ingin mendapatkan anak. Tanpa anak, maka kehidupan dalam 

rumah tangga akan menimbulkan ketidaktenangan, walaupun 

kebutuhan materiil terpenuhi semuanya. Nilai seorang anak tidak dapat 

diukur dengan materi semata-mata, tetapi nilai seorang anak terletak 

pada kepuasan batin dari pasangan suami istri. Disamping itu, dari 

seorang anak nantinya diharapkan sebagai orang yang dapat 

melanjutkan dan mengembangkan keturunan dari suatu keluarga. 

ad.3. Sehat jiwa dan raga 
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Pasangan suami istri yang dapat mengikuti program bayi tabung ialah 

pasangan suami istri yang sehat jiwa dan raga. Tanpa kesehatan yang 

memadai, maka tidaklah mungkin pasangan suami istri dapat 

mengikuti semua tahapan-tahapan yang disyaratkan dalam 

pemeriksaan infertilitas dan pengambilan sperma maupun sel telur. 

Persyaratan sehat jiwa dan raga selain untuk kepentingan medis, juga 

merupakan syarat di dalam membuat suatu perjanjian antara dokter 

dengan pasangan suami istri. Pada hakekatnya perjanjian tersebut 

dimaksudkan supaya pasangan suami istri (pasien) tidak akan 

menuntut Tim Medis apabila pelaksanaan dari program bayi tabung 

tidak berhasil. 

ad.4. Mampu membiayai program fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio 

(bayi tabung) dan biaya persalinan 

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian, ternyata pasangan suami 

istri yang mengikuti program bayi tabung adalah pasangan suami istri 

yang mempunyai tingkat ekonomi menengah ke atas dan tidaklah 

mungkin peserta program bayi tabung adalah pasangan suami istri 

yang mempunyai tingkat ekonomi lemah, walaupun mereka sendiri 

menginginkan anak. Sebenarnya banyak pasangan suami istri yang 

infertil dikalangan ekonomi lemah ingin mengikuti program bayi 

tabung, tetapi mereka terbentur persoalan finansial. Dapat dibayangkan 

bahwa biaya untuk mengikuti program bayi tabung tersebut adalah 
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sangat mahal, yaitu berkisar antara empat belas juta rupiah sampai 

lima belas juta rupiah dan ini belum termasuk biaya konsultasi dan 

biaya obat. Disamping biaya yang banyak itu, pasangan suami istri 

juga harus menanggung biaya persalinan di rumah sakit. 

ad.5. Mengerti secara umum seluk-beluk fertilisasi in vitro dan pemindahan 

embrio 

Pada kunjungan pertama kepada pasangan suami istri yang ingin 

memperoleh anak melalui program bayi tabung diminta untuk membeli 

sebuah buku petunjuk bagi pasien. Tujuan pembelian buku tersebut 

adalah diharapkan untuk mempelajari buku penuntun itu secara 

mandiri, disamping mendapat informasi dari dokter yang 

menanganinya. Sebelum pasangan suami istri mengikuti pembuahan 

dan memindahan embrio, maka terlebih dahulu mereka didiagnosis 

tentang faktor-faktor penyebab kemandulannya. Sehingga pada saat 

dilakukan pembuahan dan memindahan embrio mereka diharapkan 

sudah mengerti seluk-beluk tentang bayi tabung. 

ad.6. Informed consent 

Untuk menghindari sanksi yang begitu berat bagi dokter atau rumah 

sakit, maka biasanya seorang dokter menyodorkan formulir 

persetujuan operasi untuk ditandatangani oleh keluarga terdekat 

(suami) pasien, tetapi dalam pelaksanaan bayi tabung, tim dokterlah 

yang membaca dan menerangkan secara menyeluruh isi informed 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ...MERI HANI SAPUTRI ,F. HUKUM, UMP 2015 
 



 

 

consent kepada pasangan suami istri dan mereka harus mengerti risiko-

risiko yang dapat terjadi dan setelah diberi waktu untuk 

mempertimbangkannya, maka perlu penandatanganan informed 

consent, yang antara lain mengandung: 

a) Penjelasan tentang prosedur bayi tabung; 

b) Garis besar risiko laparaskopi; 

c) Keterangan bahwa tidak ada jaminan keberhasilan akan kehamilan; 

d) Kemungkinan terjadinya cacat bawaan tidak lebih besar dari risiko 

yang dihadapi suatu kehamilan yang pertama kali terjadi; 

e) Kehamilan yang terjadi selalu dipantau. 

Apabila diperhatikan isi informed consent yang dibuat antara pasangan 

suami istri dengan tim dokter bayi tabung, maka jelaslah bahwa dalam 

informed consent tersebut menunjukan adanya perasaan pesimis dari 

pasangan suami istri akan keberhasilan dari program bayi tabung, 

padahal mereka mengaharapkan supaya bayi tabungnya berhasil 

karena sudah mengeluarkan biaya yang banyak dan hal ini tidak sama 

dengan perikatan yang prestasinya merupakan hasil. Sudikno 

Mertokusumo mengemukakan bahwa: 

“Hubungan pasangan suami istri yang ingin punya anak (bayi tabung) 

dengan dokter pada dasarnya tidak lain merupakan transaksi 

terapeutik. Hubungan pasangan suami istri dengan tim dokter itu 

bukanlah merupakan resultaatverbintenis yaitu perikatan yang 

prestasinya merupakan hasil. Jadi pasien tidak dapat mengharapkan 

dari dokter bahwa dokter pasti dapat menyembuhkan atau bayi 

tabungnya berhasil, tetapi hubungan pasien dokter merupakan 
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perjanjian melakukan jasa yang bersifat inspanningsverbintenis, yaitu 

perikatan yang prestasinya terdiri dari pelayanan upaya atau usaha. 

Jadi dokter harus membuktikan bahwa ia akan berusaha keras untuk 

menyembuhkan pasien atau suksesnya bayi tabung, sehingga kalau 

akhirnya gagal usahanya itu ia tidak dapat dipertanggungjawabkan 

atau dipersalahkan, kecuali kalau ternyata dokter tidak hati-hati dalam 

menjalankan kewajibannya” (Sudikno Mertokusumo, 1990: 5). 

 

Mengingat bahwa hubungan antara pasangan suami istri dengan tim 

dokter bayi tabung merupakan perjanjian yang bersifat 

inspanningsverbintenis, maka dokter harus lebih banyak memberikan 

informasi kepada pasangan suami istri yang menginginkan anak dari 

program bayi tabung bahwa apa yang dilakukannya belum tentu 

berhasil, tetapi tim dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

membantu pasangan suami istri yang mandul untuk mendapatkan anak 

melalui bayi tabung. Kalau sekiranya usaha dari dokter gagal, maka 

dokter tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, 

karena itu informed consent dari pasangan suami istri perlu dilandasi 

informasi yang lengkap dari dokter yang bersangkutan. Apa yang 

dilakukan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan 

Bersalin Harapan Kita Jakarta terhadap pasangan suami istri yang akan 

diikutsertakan dalam pelaksanaan fertilisasi in vitro dan pembuahan 

embrio, mereka banyak diberikan penyuluhan dan bimbingan. Upaya 

ini merupakan upaya tepat untuk menghindarkan diri dari adanya 

tuntutan pasangan suami istri yang tidak berhasil dalam pelaksanaan 

bayi tabung. 
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ad.7. Umur istri kurang dari 38 (tiga puluh delapan) tahun 

Faktor umur mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu 

dipertimbangkan dalam mengikuti program bayi tabung. Disyaratkan 

umur istri kurang dari 38 (tiga puluh delapan) tahun dimaksudkan 

bahwa umur tersebut tingkat keberhasilan hamil cukup tinggi, jika 

dibandingkan dengan istri yang berumur diatas 38 (tiga puluh delapan) 

tahun. Di dalam dunia medis telah dibagi-bagi tentang masa kesuburan 

seorang wanita. Seorang wanita yang berumur antara 20 (dua puluh) 

tahun dan 24 (dua puluh empat) tahun dikatakan paling subur. Usia 24 

(dua puluh empat) tahun merupakan usia kesuburan paling tinggi. 

Dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun 

semakin menurun dan merosot pada usia 30 (tiga puluh) tahun ke atas. 

Mulai usia 45 (empat puluh lima) tahun ke atas kesempatan untuk 

hamil semakin tipis. Sedangkan masa kesuburan yang paling baik bagi 

laki-laki adalah saat berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan hal ini 

sama dengan wanita. Antara laki-laki dan wanita dalam hal ini 

kesuburannya terdapat suatu perbedaan, kalau pada wanita usia 45 

(empat puluh lima) tahun ke atas tingkat kesuburannya berkurang, 

maka pada pria atau laki-laki mempunyai kesuburan selama hidupnya. 

Kemampuan untuk ereksi memancarkan mani, serta kemunduran 

kesehatan sperma akan berlangsung hingga kira-kira 60 (enam puluh) 

tahun atau 70 (tujuh puluh) tahun mulai berkurang. Sehingga bagi pria 
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tidak ada istilah terlalu tua, tetapi pada wanita akan terjadi 

kemunduran fisiologis (fungsi organ) ovarium. 

Sudraji Sumapraja dalam Khoir Pamungkas (2002: 53) Adapun 

prosedur dari teknik bayi tabung, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1) Pengobatan merangsang indung telur 

Pada tahap ini istri diberi obat perangsang indung telur, sehingga dapat 

mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, 

hanya satu ovum yang berkembang dalam siklus haid. Obat yang 

diberikan kepada istri dapat berupa obat makan atau obat suntik yang 

diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah 

ternyata sel-sel telur matang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari 

dengan pemeriksaan darah istri dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). 

Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila 

demikian, pasangan suami istri masih dapat mengikuti program bayi 

tabung pada kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat 

yang berlainan. 

2) Pengambilan sel telur 

Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel 

telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina dibawah 

bimbingan USG. 
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3) Pembuahan atau fertilisasi sel telur 

Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta 

mengeluarkan sendiri spermanya. Selanjutnya sperma akan diproses 

sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan 

dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas di laboratorium. Sel-sel telur 

istri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian 

dibiakkan dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18 

– 20 jam kemudian. Pada pemantauan keesokan harinya diharapkan sudah 

terjadi pembuahan sel. 

4) Pemindahan embrio 

Kalau terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sperma, maka terciptalah 

hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel yang disebut 

embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga 

rahim ibunya 2 – 3 hari kemudian. 

5) Pengamatan terjadinya kehamilan 

Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan 

akan terjadi. Apabila 14 (empat belas) hari setelah pemindahan embrio 

tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk 

menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan 

pemeriksaan USG seminggu kemudian. 

Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh istri dan ternyata terjadi 

kehamilan, maka selanjutnya hanya menunggu proses kelahirannya, yang 
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memerlukan waktu 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari. Pada saat 

kehamilan itu sang istri tidak diperkenankan untuk bekerja berat, karena 

dikhawatirkan terjadi keguguran. 

 

B. Ibu Pengganti (Surrogate Mother) 

1. Pengertian ibu pengganti (surrogate mother) 

Perkembangan isu-isu tentang bioetika terutama yang menyangkut 

sisi kemanusiaan seorang insan berjalan dengan pesatnya kemajuan 

perkembangan teknologi kedokteran tentang penanganan reproduksi pada 

manusia, yang dimulai dengan ditemukannya metode penyimpanan sperma 

yang dilanjutkan dengan cara kehamilan di luar rahim yang dikenal dengan 

nama In vitro fertilization (program bayi tabung). Ada satu metode dari 

perkembangan teknologi tersebut saat sang istri tidak bisa mengandung, 

tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu cara yang ditawarkan oleh 

teknologi dengan cara hasil pembuahan luar rahim pasangan suami istri 

tersebut ditanam ke rahim wanita lain, dengan suatu perjanjian yang mana 

wanita tersebut harus mau mengandung, melahirkan dan menyerahkan 

kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi. Hal ini disebut dengan 

nama surrogate mother/ibu pengganti/sewa rahim (gestational agreement). 

Ada beberapa pengertian tentang surrogate mother dari berbagai 

sumber, yaitu:  
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a. Surrogate mother merupakan metode dalam mengobati infertilitas. 

Dalam hal ini, surrogate mother akan melibatkan wanita lain untuk 

membawa sel telur yang telah dibuahi di dalam rahimnya. Wanita ini 

bersedia untuk membawa anak atas nama pasangan orang lain 

(http://www.vemale.com/topik/kehamilan/35079-bagaimana-pandangan-

islam-tentang-surrogate-mother-ibu-pengganti.html). 

b. Surrogate mother, menurut Black’s Law Dictionary 7
th

 Edition adalah: 

“1. A woman who carries a child to term on behalf of another woman 

and the father. 2. A person who carries out the role of a mother”. 

c. Menurut Ensiklopedia, “Surrogate mother: a women who agrees, usually 

by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless 

because the wife is infertile or physically incapable of carrying a 

developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of 

the child, conceiving it by means of articifial insemination with sperm 

from the husband. In gestational surrogacy, the wife is fertile but 

incapable of carrying a growing fetus; the child is conceived by in vitro 

fertilization using the wife’s eggs and her husband’s sperm, and the 

resulting embryo is implanted in surrogate mother’s uterus” 

(http://bidanshop.blogspot.com/2009/12/surrogate-mother-ibu-

titipan.html). 
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2. Bentuk-bentuk penyewaan rahim 

Teknik surrogate mother awalnya merupakan metode dari proses 

bayi tabung, dimana sel sperma suami dipertemukan dengan sel telur istri 

dan dilakukan pembuahan di laboratorium yang kemudian dibiakkan 

menjadi zygote. Zygote inilah yang ditanamkan kembali ke rahim wanita 

yang mempunyai sel telur. Pada kasus surrogate mother, zygote tersebut 

ditanamkan di rahim wanita lain yang telah disepakati dalam sebuah 

perjanjian untuk mengandungnya dan melahirkannya. Bisa juga zygote-

zygote yang lainnya disimpan/dibekukan dan akan dipakai lagi suatu saat 

(mungkin) apabila suami meninggal dan sang istri masih menginginkan anak 

dari benih suaminya (bisa juga sel sperma suami dibekukan dan dipakai lagi 

bila sang suami meninggal). Kasus surrogate mother yang sebenarnya 

adalah apabila sel telurnya harus berasal dari sang ibu biologis, sedangkan 

bila sel telur berasal dari donor bukanlah dikatakan sebagai kasus surrogate 

mother. Di sini esensinya adalah adanya pengalihan hak mengandung dan 

melahirkan dari seorang wanita ke wanita lain dengan sejumlah imbalan 

dengan dalih apapun, baik secara medis maupun secara estetis. 

Bentuk-bentuk penyewaan rahim menurut Radin Seri Nabaha dalam 

Desriza Ratman (2012: 41), yaitu: 

1) Benih istri (ovum) disewakan dengan benih suami (sperma), kemudian 

dimasukan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam 

keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ...MERI HANI SAPUTRI ,F. HUKUM, UMP 2015 
 



 

 

pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronis atau 

sebab-sebab yang lain. 

2) Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disewakan 

dibekukan dan dimasukan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian 

pasangan suami istri itu. 

3) Ovum istri disewakan dengan sperma lelaki (bukan suaminya) dan 

dimasukan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami 

mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih 

istri dalam keadaan baik. 

4) Sperma suami disewakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukan 

ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa 

penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas 

kehamilan atau istri telah mencapai tahap putus haid (menopause). 

Menurut S. Agnes Widanti dalam Desriza Ratman (2012: 42), dari keempat 

bentuk surrogate mother tersebut, yang memenuhi kriteria surrogate mother 

yang “Sebenarnya” adalah bentuk nomor 1, 2 dan 3 yang disebut dengan 

“Gestasinal agreement” atau “Gestasional surrogate”.  

Kemungkinan wanita yang disewakan berdasarkan statusnya: 

1) Yang tidak terikat perkawinan: gadis atau janda; 

2) Yang terikat perkawinan: wanita yang masih berstatus istri (Desriza 

Ratman, 2012: 42). 
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3. Tinjauan umum aspek hukum positif terhadap surrogate mother 

3.1 Definisi hukum positif 

Hukum yang berlaku sekarang dalam suatu negara, disebut hukum 

positif atau dengan istilah asing ius constitutum, sebagai lawan dari ius 

constituendem yaitu hukum yang dicita-citakan. Jadi hukum yang 

sedang berlaku di Indonesia dinamakan hukum positif Indonesia 

(Suyadi dan Susilo Wardani, 2001: 4). 

3.2 Macam-macam hukum positif Indonesia 

Hukum positif Indonesia terdiri dari hukum yang tertulis dan hukum 

yang tidak tertulis. Adapun yang dimaksud dengan hukum yang tertulis 

adalah undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang 

berlaku, contohnya: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

merupakan hukum dasar dari segala undang-undang dan peraturan-

peraturan yang berlaku; 

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

4) Undang-undang Pokok Agraria; 

5) Hukum Islam. 

 Hukum yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, 

misalnya hukum kebiasaan tentang sewa beli (Huurkoop) dan Fiducia 

(Suyadi dan Susilo Wardani, 2001: 3). 
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3.3 Pandangan hukum positif terhadap surrogate mother 

3.3.1 Tinjauan kasus surrogate mother dari aspek etika 

Pada saat belum ada aturan yang mengatur secara tertulis 

maupun tidak tertulis, seorang manusia tidak harus menyerah pada 

kondisi yang dihadapinya tanpa bertindak ataupun memutuskan 

sesuatu terhadap suatu nilai/norma yang berlaku pada saat itu. 

Manusia sebagai makhluk yang sempurna, sebagai makhluk 

outonomi yang memiliki kebebasan eksistensial memiliki 

instrument di dalam dirinya dalam memutuskan suatu persoalan 

yang dihadapinya, instrument itulah yang disebut etika. 

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” dalam bentuk 

tunggal, atau “Etha” dalam bentuk jamak atau plural. Dalam 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, 

ethos diartikan adat, kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap atau 

cara berfikir. Selanjutnya, etika sebagai kajian ilmu atau objek 

diartikan ilmu tentang apa yang dilakukan (pola perilaku) orang, 

atau ilmu tentang adat kebiasaan orang. Kata etika dalam bahasa 

Latin sama dengan moral, yang berasal dari akar kata “Mos” 

(tunggal) atau “Mores” (jamak), yang diartikan kebiasaan, adat, 

norma, etik yang berlaku (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 1). 

Menurut Desriza Ratman, etika yaitu suatu cara untuk 

menghasilkan keputusan berdasarkan baik atau buruknya 
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berdasarkan pertimbangan hati nuraninya. Makin banyak wawasan 

atau pengalaman moralnya, maka makin mendekatkan keputusan 

tersebut dengan KEBAIKAN pada kondisi tersebut, walaupun 

belum BENAR (seandainya sudah ada aturan yang mengaturnya), 

setidaknya seorang manusia mempunyai martabat dan 

kemerdekaannya dalam memutuskan sesuatu tanpa ada paksaan 

dari luar, tetapi alangkah idealnya apabila hasil keputusan hati 

nurani (internal) sesuai dengan yang berlaku pada kenyataannya/di 

masyarakat (eksternal). Saat sepasang suami istri yang tidak 

mempunyai keturunan dan kemudian mengupayakan melakukan 

proses surrogate mother, sebenarnya keputusan itu sah-sah saja. 

Sebagai manusia yang diberi kebebasan eksistensial, boleh saja 

membuat suatu keputusan bagi kepentingan dirinya, tetapi hal 

tersebut harus dipertanggungjawabkan secara moral, apakah 

perbuatan tersebut tidak melanggar nilai moral yang berlaku di 

masyarakatnya, seperti tidak melanggar aturan tradisi, adat-istiadat 

atau agama (Desriza Ratman, 2012: 77-78). 

Dalam  rangka  menjaga  tata  tertib,  aturan  maupun  

standar  perilaku yang pantas dan wajar, maka proses surrogate 

mother haruslah mempertimbangkan nilai-nilai norma yang 

berlaku di masyarakat untuk kebaikan masyarakat itu sendiri yang 

dikenal dengan norma umum (norma kesopanan, norma susila dan 
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norma hukum) dan norma khusus (norma agama) juga harus 

mempertimbangkan etika yang berdasarkan kehidupan manusia di 

bidang kesehatan (bioetika/biomedical ethic). Berdasarkan hal 

tersebut di atas, maka berikut ini akan diuraikan mengenai 

surrogate mother berdasarkan norma dan bioetika. 

1) Berdasarkan norma 

a) Norma sopan santun/kesopanan 

Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup 

yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma 

kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan 

yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya kesopanan 

dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat 

istiadat. Jadi norma kesopanan timbul dan diadakan oleh 

masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga 

masing-masing anggota masyarakat saling hormat 

menghormati. Pelanggaran atas norma kesopanan 

menimbulkan celaan dari sesamanya. Celaan ini dapat 

berwujud kata-kata tetapi akan lebih dirasakan apabila 

celaan itu berupa sikap kebencian, pandangan rendah dari 

orang-orang sekelilingnya, sampai si pelakunya dijauhi 

dalam pergaulan bahkan lebih hebat lagi dengan 
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pemboikotan dalam kehidupan bermasyarakat (R. Soeroso, 

2008: 217). 

Sampai saat ini praktik surrogate mother di 

Indonesia belum sangatlah dikenal terutama ke lapisan 

masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga sangat tidak 

mungkin seorang anggota masyarakat (wanita yang biasanya 

berasal dari lapisan masyarakat kelas bawah dengan 

tingkatan ekonominya yang rendah) berani mengambil sikap 

yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia dikenal dengan 

masyarakat yang majemuk, di mana suatu keputusan akan 

diambil secara musyawarah dalam suatu kelompok keluarga 

atau berdasarkan keputusan anggota keluarga yang dituakan 

(sistem patriakhat), maka akan sulitlah keputusan izin 

diberikan bagi praktik surrogate mother terhadap anggota 

keluarganya. Walaupun tidak ada aturan tertulis dalam 

masyarakat tersebut, suatu keputusan yang tidak lazim yang 

tidak terpikirkan atau diketahui dalam lingkup masyarakat 

itu, maka akan menimbulkan dampak sosial yang  berupa 

pertentangan atau pengasingan dalam pergaulan sehari-hari, 

apalagi wanita surrogate tersebut berstatus gadis atau janda, 

yang masih sangat tabu dalam norma rata-rata masyarakat 
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Indonesia untuk mengandung/hamil tanpa suami dalam 

ikatan perkawinan yang sah (Desriza Ratman, 2012: 80). 

b) Norma moral/kesusilaan 

Norma kesusilaan dapat dikatakan peraturan-

peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia 

menentukan perbuatan-perbuatan mana yang baik dan mana 

yang buruk, berdasarkan bisikan suara hatinya. Norma 

susilalah yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak 

pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. 

Pelanggaran atas norma susila ialah pelanggaran 

perasaannya sendiri. Akibatnya atau sanksi hukumnya 

adalah penyesalan (R. Soeroso, 2008: 216). 

Masyarakat Indonesia yang rata-rata berpikiran 

sederhana dan sangat menjunjung tinggi aturan-aturan moral 

yang berlaku pada kelompoknya serta mempunyai 

pemimpin-pemimpin nonformal dalam kelompoknya, 

tentulah tidak berani mengambil keputusan yang 

menyimpang dari apa yang diyakininya sehingga praktik 

surrogate mother yang mau dibayar untuk mengandung 

anak pasangan lain, tentu dipandang sebagai perbuatan yang 

tidak bermoral karena tidak mungkin mengubah nilai moral 

yang berlaku pada suatu masyarakat dalam waktu yang 
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sangat pendek, walaupun ke depan nanti bisa saja terjadi 

perubahan nilai moral tergantung pada kuatnya intervensi 

nilai moral kelompok lain (Desriza Ratman, 2012: 81).  

c) Norma hukum 

Norma hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi 

kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di 

masyarakat. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir 

manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin 

seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah 

bagaimana perbuatan lahiriahnya. Norma hukum tidak 

memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap 

batin yang buruk, tetapi yang diberi sanksi adalah 

perwujudan sikap batin yang buruk atau menjadikan 

perbuatan nyata atau perbuatan konkret (R. Soeroso, 2008: 

218). Mengenai surrogate mother akan dibahas pada aspek 

hukum.  

d) Norma agama 

Norma agama merupakan ketentuan hidup manusia 

ke arah yang baik dan benar. Ia mengatur kewajiban-

kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu 

sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. 
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Akibatnya atau sanksinya adalah datang dari Tuhan di 

akhirat (R. Soeroso, 2008: 218). 

Mengenai surrogate mother menurut agama Islam 

akan dijelaskan tersendiri pada 3.3.4 Tinjauan kasus 

surrogate mother dari aspek hukum Islam. Sedangkan 

menurut agama Kristen, manusia pada dasarnya adalah 

subyek yang tidak pernah boleh disubyekkan oleh dunia 

medis. Obyektisasi manusia termasuk tindakan perendahan 

martabat manusia. Pinjam rahim demi prestasi dunia medis 

tidak dibenarkan secara moral karena kedudukan dan peran 

hukum kodrat tetap dipertahankan  dalam Gereja Katolik. 

Proses untuk mendapatkan keturunan tetap menjadi jalur 

perkawinan resmi dan melalui hubungan persebadanan 

suami istri. Melalui prosedur alamiah ini Tuhan 

menciptakan manusia sesuai dengan citra-Nya. Manusia 

sama sekali bukan produk karya ilmiah atau karya seni 

manusia, sebab di dalam diri manusia terdapat kedudukan 

dan kemuliaan Sang Pencipta. Sekalipun dunia teknologi 

sebegitu pesat, ikatan perkawinan suami istri tetap menjadi 

jalur perkembangbiakkan manusia sebagai makhluk ciptaan-

Nya (http://edukasi.kompasiana.com/2012/01/13/surrogate-

mother-430007.html). 
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2) Berdasarkan bioetika 

Perbincangan-perbincangan tentang bioetika semakin 

meningkat menjadi fokus perhatian dari masyarakat atau 

kalangan-kalangan yang berkompeten pada tahun-tahun 

terakhir ini. Hal ini disebabkan manusialah sebagai tujuan akhir 

dari perkembangan teknologi. Dampaknya, semakin 

meningkatkan kesadaran tentang harkat martabat dan nilai-nilai 

kemanusiaan, yang bukan semata-mata manusia adalah sebagai 

objek suatu tujuan atas kemajuan teknologi walaupun hasil 

yang diharapkan mengatasnamakan kesejahteraan umat 

manusia misalnya, termasuk juga di bidang kesehatan, tetapi 

sudah selayaknya dipikirkan dan dilindungi sisi 

kemanusiaannya terhadap dampak dari kemajuan teknologi itu 

sendiri karena yang ditakutkan adalah pengambilan keputusan 

secara pragmatis dan hedonis, sementara untuk sebagian 

permasalahan yang berkenaan dengan hal tersebut, di mana 

aturan-aturan yang berhubungan dengan legal aspect belum ada 

atau belum diatur untuk mengimbangi terhadap pesatnya 

kemajuan ilmu teknologi saat ini di Indonesia (Desriza Ratman, 

2012: 1-2). 

Bioetika merupakan istilah yang relatif baru dan 

terbentuk dari dua kata Yunani (bios = hidup dan “Ethos” = 
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adat istiadat atau moral), yang secara harfiah berarti etika 

hidup. Bioetika dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan 

untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan 

ilmu-ilmu biologis untuk memperbaiki mutu hidup. Dalam arti 

yang lebih luas, bioetika adalah penerapan etika dalam ilmu-

ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan dan bidang-bidang 

terkait. Teknologi kedokteran berkaitan langsung dengan hidup 

matinya manusia, sedangkan kehidupan dan kematian manusia 

adalah suatu hal yang mempunyai kedudukan tinggi dalam 

nilai-nilai moral di mana pun. Sehingga, setiap perlakuan 

terhadapnya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari 

segi moral. Inilah dasar perkembangan bioetika dan ini pula 

alasannya mengapa kemajuan teknologi kedokteran selalu 

berhadapan dengan bioetika. Bioetika merupakan cabang ilmu 

biologi dan ilmu kedokteran yang menyangkut masalah di 

bidang kehidupan, tidak hanya memperhatikan masalah-

masalah yang terjadi pada masa sekarang, tetapi juga 

memperhitungkan kemungkinan timbulnya pada masa yang 

akan datang (http://id.wikipedia.org/wiki/Bioetika). 

Bioetika terlepas dari berbagai suatu ilmu baru ataupun 

dari beberapa disiplin, ternyata peranannya cukup besar di 

dalam fungsinya menjembatani antara ilmu pengetahuan dan 
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kemanusiaan. Khususnya di bidang kedokteran yang tidak 

selamanya teknologi itu dapat diterapkan kepada seorang 

manusia atau bakal manusia, tanpa disinggung sisi-sisi 

kemanusiaannya (human being) sebagai makhluk yang mulia 

sehingga eksistensi manusia sebagai makhluk otonomi tetap 

dapat dipertahankan. Kemajuan teknologi dengan kebudayaan 

sangat jauh berbeda sehingga disinilah timbul suatu benturan 

yang disebut “Benturan Budaya” atau “Shock Culture”, di 

mana taraf berfikir masyarakat rata-rata sangat jauh tertinggal 

dibandingkan pola berfikir para ilmuan sehingga timbul suatu 

gap yang mana masyarakat awam merasa secara terpaksa harus 

mengikuti bahasa teknologi yang selalu diucapkan oleh para 

praktisi yang berujung pada komersialisasi di sektor ekonomi 

dan perdagangan. Di sinilah peranan bioetik/biomedical 

sebagai “The Guardians” terhadap sisi-sisi kemanusiaan 

(Desriza Ratman, 2012: 87). 

Praktik surrogate mother bila ditinjau berdasarkan 

prinsip-prinsip bioetika yang dikemukakan oleh Beauchamp 

dan Childress dalam Desriza Ratman (2012: 87-89), yaitu 

sebagai berikut: 

1) Princip of Respect to Autonomy (Prinsip Menghormati atas 

Hak Otonomi) 
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Mengatakan bahwa manusia adalah makhluk otonomi 

sehingga mempunyai kebebasan eksistensial untuk 

mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan suara 

hatinya secara sadar dan saling menghormati. Pada kasus 

surrogate mother ini, seorang tenaga medis menghargai 

kebebasan atau keinginan pasangan suami istri untuk 

mempunyai anak dan menempuh berbagai cara untuk 

menggunakan kemajuan teknologi yang ada, tetapi dilain 

pihak, tenaga medis tersebut juga harus menilai untuk 

menghormati dan menghargai posisi dari wanita surrogate 

dan bakal bayi yang akan lahir sehingga akan menempati 

suatu posisi yang seimbang dengan hak otonominya masing-

masing di mata si tenaga medis tersebut. 

2) Princip of Justice (Prinsip terhadap Keadilan) 

Di sini dikatakan bahwa setiap orang idealnya tidak boleh 

dibeda-bedakan terhadap apapun, apakah itu jenis kelamin, 

ras, bangsa, agama, status sosial atau apapun sehingga setiap 

orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

diperlakukan sama dengan penuh tanggung jawab, jujur dan 

terbuka oleh pengambil keputusan tetapi yang tidak boleh 

dilupakan oleh si tenaga medis adalah dasar aturan-aturan 

tertulis yang ada (hukum) yang tidak boleh dilanggar. 
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3) Princip of Beneficence (Prinsip terhadap Kemanfaatan) 

Setiap tindakan yang dilakukan harus benar-benar dipikirkan 

keuntungan/manfaat tindakan tersebut dari semua faktor 

serta meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan 

diderita oleh pasien, tetapi semua itu tetap tidak boleh 

semata-mata mengambil keuntungan dari faktor ekonomi 

atau ilmu teknologi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai 

kemanusiaan seorang manusia sehingga hasrat-hasrat 

tersebut harus dibatasi dan dikendalikan oleh pemikiran etis 

dari seorang tenaga medis, jadi sudah jelas seandainya 

praktik surrogate mother tidak diperbolehkan secara hukum, 

maka jangan sampai hanya demi eksperimen ilmu 

pengetahuan atau hanya demi mengejar keuntungan semata 

terjadi penyimpangan niat dari seorang tenaga medis 

tersebut. 

4) Princip of Non-Maleficence (Prinsip untuk Tidak 

Merugikan) 

Setiap tindakan terhadap keputusan yang diambil, harus 

benar-benar menempatkan seseorang yang akan diambil 

tindakan tersebut tidak dirugikan atau bertambah rugi. Jadi 

pada praktik surrogate mother ini, walaupun di satu sisi 

pasangan orang tua biologis diuntungkan, maka tenaga 
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medis tersebut harus memikirkan jauh ke depan, apakah 

dengan tindakan yang diambilnya tidak akan merugikan 

wanita surrogate dan bayi yang akan dilahirkannya itu 

sehingga keputusan yang diambilnya sudah meliputi semua 

aspek dan faktor yang akan dihadapinya. 

Jadi dari prinsip-prinsip bioetika, semua permasalahan 

dapat diputuskan selama seorang manusia dapat dihargai hak 

otonominya sebagai seorang manusia dengan tidak membeda-

bedakan serta dihargai pula apapun keputusannya dengan tidak 

merugikan siapapun dan disamping itu didapatkan juga manfaat 

dari apa yang akan diputuskan, tetapi juga yang tak boleh 

dilupakan, jangan sampai melanggar hukum apabila sudah ada 

aturan-aturan yang mengaturnya, karena salah satu fungsi 

hukum, dikatakan di atas tadi, bersama-sama dengan etik 

(sebagai the guardians) menjaga martabat manusia agar tetap 

utuh sebagai seorang manusia, bukan sebagai objek dari 

kemajuan teknologi.  

3.3.2 Tinjauan kasus surrogate mother dari aspek hukum kesehatan 

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan 

kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan 

adalah aturan tertulis mengenai hubungan antar pihak pemberi 
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pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. 

Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan 

kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima 

pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau 

kelompok masyarakat (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 44). 

Pelaksanaan surrogate mother yang berhubungan dengan 

tindakan medis, terdapat aturan hukum yang mengaturnya serta 

sanksi yang mengikutinya: 

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan Pasal 127: 

(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat 

dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah dengan 

ketentuan: 

a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri 

yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari 

mana ovum berasal; 

b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu; dan 

c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara 

alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:  

73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Teknologi Reproduksi Buatan: 

Pasal 4: Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat 

diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan 

yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan 

serta berdasarkan pada suatu indikasi medik. 

Pasal 10: 
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(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan 

administratif. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin 

penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan. 

c) Surat Keputusan Dirjen Yan Medik Departemen Kesehatan 

Repubik Indonesia Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan 

Bayi Tabung di Rumah Sakit, terdapat 10 pedoman di 

antaranya adalah: 

1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan 

sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan; 

(pedoman no.1) 

2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari 

pelayanan infertilitas secara keseluruhan; (pedoman no.2) 

3) Dilarang melakukan surrogacy dalam bentuk apapun; 

(pedoman no.4). 

Hal tersebut yang menjadi penghalang dan pembatas 

secara moral, agama dan perundang-undangan dalam hal mencari 

manfaat dari kemajuan teknologi ini. Masih banyak lagi kesamaan 

terhadap kemajuan teknologi yang belum bisa diikat dengan 

peraturan hukum baku, seperti: 

a. Prokreasi dan bantuan infertilisasi; 

b. Sterilisasi; 

c. Refertilisasi; 
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d. In vitro fertilization; 

e. Transfer embrio; 

f. Donor embrio; 

g. KIE dan KID: Kunstmatige Inseminasi Echtgennot (suami) dan 

Kunstmatige Inseminasi Donor (bukan suami); 

h. Donor gametes; 

i. Surrogate mother/ibu pengganti; 

j. Ectogenese; 

k. Klonen: Cel kerntransplantasie (transplantasi inti suatu sel) dan 

embryo splitsing (pemecahan janin) (Fred Ameln, 1991: 115). 

Prokreasi (vootplanting) atau reproduksi merupakan suatu 

kegiatan upaya manusia untuk melanjutkan keturunannya sebagai 

suatu hak yang melekat secara kodrati, yang merupakan salah satu 

dari tiga hak orisinal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, 

yaitu hak kebebasan (yang lainnya adalah hak hidup dan hak 

milik) (Marzuki dan Mahmud Peter, 2008: 169) selama tidak 

mengganggu kepentingan tertentu dalam masyarakat (norma 

moral, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum) 

sehingga yang secara instingtif, setiap makhluk hidup (termasuk 

manusia) ingin memperoleh keturunan walaupun ada 

keterbatasan-keterbatasan individu (termasuk penyakit ataupun 

masalah sosial) sehingga secara normal atau alamiah tidak 
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memungkinkan dirinya mempunyai keturunan, sampai akhirnya 

ilmu pengetahuan atau teknologi dapat menjawab atau memberi 

jawaban atas permasalahan mereka yang secara normal/alamiah 

tidak memungkinkan mempunyai anak. 

Masih banyak orang atau masyarakat yang belum 

mengetahui apa yang disebut surrogate mother, bahkan seorang 

tenaga medis sendiri pun tidak mengetahui bahwa ada aturan-

aturan yang mengatur proses IVF-ET (In Vitro Fertilization-

Embryo Transfer) yang tidak sama seperti proses program bayi 

tabung dengan adanya beberapa kasus yang terekspos ke publik, 

seperti kasus seorang artis dan kasus Mimika. Di sini jelas tidak 

semua tenaga medis mengerti masalah hukum dengan melakukan 

proses IVF-ET terhadap pasangan yang bukan suami istri (Desriza 

Ratman, 2012: 91). Pada saat hukum belum tersosialisasikan 

secara luas dan lengkap, maka hendaknya seorang tenaga medis 

atau seorang pengamat dapat memikirkan dampak yang akan 

terjadi dari suatu keputusan yang dibuatnya, bila hal tersebut 

menyangkut terhadap sifat-sifat atau nilai-nilai kemanusiaan 

seorang manusia atau bakal manusia sehingga peran moral atau 

etika (bioetika) sangat banyak membantu dalam menghasilkan 

keputusan  yang adil dan proporsional terhadap semua pihak yang 

terlibat. 
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Penerapan suatu teknologi kedokteran atas aplikasinya di 

masyarakat sehingga tidak ada halangan dalam bentuk apapun 

ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Permasalahan rata-rata 

yang dihadapi pada kasus keterbatasan fungsi reproduksi adalah 

bahwa objek dari teknologi itu adalah benda hidup (bayi/manusia) 

bukan sebatas benda mati sehingga di sinilah nilai seorang 

manusia tidak terhenti hanya pada nilai suatu objek (nilai lahiriah) 

tetapi dia juga sekaligus mempunyai nilai sebagai subjek (nilai-

nilai mental dan otonomi) yang harus dihormati sebagai makhluk 

yang mulia dan dimuliakan oleh Penciptanya. Salah satu contoh 

pemecahan alternatif permasalahan keterbatasan fungsi reproduksi 

adalah kasus surrogate mother, yang mempunyai kendala 

permasalahan pada nilai-nilai kemanusiaan seseorang sebagai 

seorang manusia, baik bersentuhan pada sisi moral, juga 

bermasalah pada sisi kajian agama serta belum adanya aturan 

hukum yang mengaturnya sehingga pada saat ini hanya mengacu 

pada aturan hukum yang ada, yang secara tidak langsung 

membatasinya (Desriza Ratnam, 2012: 94). 

Hukum bertujuan untuk mengatur dan mengontrol suatu 

masyarakat agar saling hidup berdampingan dengan tertib, 

nyaman dan aman, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis, 

pada dasarnya hukum membuat perintah dan larangan serta sanksi 
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bila ada larangan yang dilanggar, terutama hukum tertulis (hukum 

positif) yang secara normatif sudah dapat dijadikan pegangan atau 

pedoman dalam bertindak atau bertingkah laku yang dikeluarkan 

oleh suatu lembaga yang berwenang. Dengan demikian dalam 

kehidupan suatu negara, hukum positif harus menjadi landasan 

terhadap hal-hal yang diatur di dalamnya, termasuk juga dalam 

bereproduksi, termasuk untuk kasus surrogate mother, walaupun 

belum secara eksplisit terkandung maksud yang ditujunya, di 

mana negara sudah mengaturnya: 

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan serta Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 ayat (1), untuk 

mendapatkan keturunan harus melalui perkawinan yang sah, 

sementara pada surrogate mother, anak yang dilahirkan bisa 

saja bukan berasal dari suatu ikatan perkawinan yang sah 

apabila wanita surrogate berstatus gadis atau janda. 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan Pasal 72 huruf (b), kasus surrogate mother 

melalui suatu proses yang dapat dikatakan ada unsur 

perendahan terhadap martabat seorang manusia yaitu 

menyewakan rahim dengan harapan imbalan materi. Melanggar 
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juga kebiasaan norma moral masyarakat dan agama yang 

dianutnya (telah lebih luas dibahas pada aspek Etika). 

3.3.3 Tinjauan kasus surrogate mother dari aspek hukum perdata 

Pada dasarnya menurut isinya hukum dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum publik dan hukum privat 

(hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata pradota (bahasa 

jawa kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga 

secara litterlijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti 

hukum pertengkaran atau hukum perselisihan. Menurut Sudikno 

Mertokusumo, pengertian hukum perdata sebagai berikut: 

“Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban 

orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan 

kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya 

diserahkan masing-masing pihak” (Djaja S. Melialia, 2007: 13). 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pada 

kasus surrogate mother yang mana terjadi suatu perjanjian atau 

perikatan atau kontrak yang dilakukan seseorang terhadap orang 

lain, maka untuk tinjauan dasar hukumnya dapat dimasukkan ke 

dalam lingkup hukum perdata. 

Aspek perjanjian pada praktik surrogate mother yang 

dimaksud dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang sah yang 

berlaku di Indonesia berdasarkan hukum perikatan nasional yang 
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mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Di sini terdapat dua belah pihak yang saling 

mengikatkan diri di mana yang satu pihak memberikan 

jasa/prestasi (wanita surrogate) dan pihak yang lain memberikan 

bayaran atau imbalan materi (orang tua biologis). Perjanjian atau 

perikatan ini didasari oleh jasa yang diberikan oleh wanita 

surrogate untuk menerima embrio dari pasangan orang tua 

biologis untuk bersedia mengandung serta melahirkan yang 

kemudian memberikan bayi yang dilahirkan kepada orang tua 

biologis. 

Ditinjau dari Pasal 1313 KUHPerdata: “Suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, maka 

praktik surrogate mother sudah dapat dikatakan sebagai suatu 

bentuk perjanjian yaitu peristiwa di mana seseorang berjanji 

(orang tua biologis) kepada seorang lain (wanita surrogate) atau di 

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal 

(Embryo Transfer). Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan 

antara orang tua tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan 

demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua 

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa 
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suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 

Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena 

undang-undang”. Perjanjian sebagai sumber perikatan apabila 

dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun 

tidak tertulis, serta yang berasal dari undang-undang bisa hanya 

yang dari undang-undang saja atau undang-undang karena adanya 

perbuatan manusia. Pada kasus surrogate mother, perikatan terjadi 

antara orang tua biologis melakukan suatu perjanjian dengan 

seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anaknya 

sehingga berdasarkan Pasal 1313 dan 1233 KUHPerdata tersebut, 

semua yang tercantum atau yang diperjanjikan merupakan 

undang-undang bagi mereka, yang dapat dikatakan sebagai unsur 

dari suatu perjanjian seperti menentukan: prestasi yang 

dilaksanakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk 

dan isi perjanjian, tujuan dan waktu perjanjian serta syarat-syarat 

tertentu sebagai isi perjanjian. 

Pada kasus surrogate mother, misal: 

1) Prestasi: mengandung, melahirkan dan menyerahkan bayi yang 

dikandung wanita surrogate kepada orang tua biologis. 
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2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak: sesuai dengan 

kesepakatan yang diajukan masing-masing pihak, di mana hak 

orang tua biologis adalah kewajiban wanita surrogate dan 

sebaliknya: 

a. Hak orang tua biologis: wanita surrogate harus menjaga 

kandungannya sampai melahirkan dan menyerahkan 

bayinya. 

b. Kewajiban orang tua biologis: membayar imbalan kepada 

wanita surrogate untuk pembiayaan selama hamil, bersalin 

dan jasa. 

3) Bentuk perjanjian: bisa tertulis atau tidak tertulis. 

4) Isi perjanjian: seperti jumlah biaya yang harus dibayar, waktu 

penyerahan bayi (apakah sehabis lahir atau disusui dulu), 

langsung pembuatan akte kelahiran dengan data orang tua 

biologis atau dalam bentuk adopsi. 

5) Syarat-syarat tertentu: misal, pemeriksaan kesehatan lengkap 

bagi wanita calon surrogate, umur wanita surrogate, status 

perkawinan, riwayat penyakit dan persalinan wanita surrogate 

dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

 Pada Pasal 1234 KUHPerdata dinyatakan jenis perjanjian 

yang berlaku pada kedua belah pihak pada kasus surrogate mother 

adalah dalam bentuk jasa, yaitu berbuat sesuatu, dengan bunyi 
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pasalnya sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan 

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” 

sehingga semuanya itu dinyatakan sebagai prestasi yang dapat 

berbentuk barang atau jasa. Selain daripada unsur-unsur yang 

terkandung dalam suatu perjanjian, maka untuk sahnya suatu 

perjanjian diperlukan beberapa persyaratan, yaitu seperti yang 

tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. 

Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat untuk 

sahnya suatu perjanjian yang meliputi: 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu adanya 

kesepakatan antara orang tua biologis den wanita surrogate. 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu masing-

masing minimal sudah berusia 21 tahun atau belum 21 tahun 

tapi sudah pernah menikah (wanita surrogate) untuk dapat 

melakukan perbuatan hukum, tidak dalam pengampuan dan 

tidak cacat mental. 

3) Suatu pokok persoalan tertentu, yaitu isi perjanjian berupa 

prestasi yang akan diberikan oleh wanita surrogate berupa 

bersedia mengandung, melahirkan dan menyerahkan bayinya 

kepada orang tua biologis dan imbalan materi yang akan 

diberikan oleh orang tua biologis. 
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4) Suatu sebab yang tidak terlarang, yaitu objek perjanjian tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang (hukum) yang 

berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada kasus surrogate 

mother terganjal pada syarat yang ke empat “sebab yang halal”, 

adapun alasannya yaitu: Melanggar Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Teknologi Reproduksi Buatan, Surat Keputusan Dirjen Yan 

Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2000 

tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit 

(telah dijelaskan pada 3.3.2 Tinjauan kasus surrogate mother 

dari aspek hukum kesehatan). 

Kasus surrogate mother, selain bertentangan dengan Pasal 

1320 KUHPerdata juga bertentangan dengan asas kebebasan 

berkontrak dan Pasal 1339 KUHPerdata. Menurut Susilo Wardani 

(2012: 104-105), Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan 

berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk: 
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a) Membuat atau tidak membuat perjanjian 

b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan 

d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan 

e) Selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum. 

Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian tidak 

dapat mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di 

dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

undang”.  

Kasus surrogate mother, bertentangan dengan Pasal 1338 

jo Pasal 1339 KUHPerdata, alasannya yaitu: Melanggar Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, Surat Keputusan Dirjen 

Yan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 

2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit 

(telah dijelaskan pada 3.3.2 Tinjauan kasus surrogate mother dari 

aspek hukum kesehatan). 
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3.3.4 Tinjauan kasus surrogate mother dari aspek hukum Islam 

Secara  harfiah,  Hukum itu (Al-Hukm) artinya: 

menetapkan sesuatu atas sesuatu (itsbatu syai’in ‘alasyai’in). 

Secara ringkas Al-Hukm berarti ketetapan. Oleh karena itu 

berdasarkan ilmu bahasa, hukum Islam yang bersumber dari 

Tuhan disebut hukmullah, berarti ketetapan Allah (Mukhsinun 

dkk, 2012: 49). Jadi, hukum Islam adalah ketetapan yang telah 

ditentukan oleh Allah Swt berupa aturan dan larangan bagi umat 

muslim (http://syariah99.blogspot.com/2013/05/dasar-dasar-

pengertian-hukum-islam.html). 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt 

melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw di Mekkah 

dengan tujuan untuk menerangi umat manusia dari alam kegelapan 

menuju alam kebahagiaan. Pedoman yang digunakan oleh Nabi 

Muhammad Saw dalam membimbing umatnya adalah dengan 

menggunakan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Al-Qur’an merupakan 

kitab suci umat Islam, yang tidak hanya berisi hal-hal yang 

berkaitan dengan spiritual semata, tetapi merupakan kitab yang 

lengkap yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persoalan 

dunia dan akhirat, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, 

muamalah, hukum-hukum, ilmu dan teknologi maupun berkaitan 

dengan proses kejadian manusia (Khoir Pamungkas, 2002: 73). 
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Ada beberapa surat di dalam Al-Qur’an yang menjelaskan 

tentang proses kejadian manusia, misalnya: 

a. Surat Al-Hajj ayat (5): “Wahai manusia! Jika kamu meragukan 

(hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan 

kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari 

segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang 

sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami 

jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim 

menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, 

kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 

(dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, 

dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di 

antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), 

sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah 

diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian 

apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah 

bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis 

pasangan tetumbuhan yang indah”. 

b. Surat Al-Mu’minun ayat (12-14): “Dan sungguh, Kami telah 

menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. 

Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu 

Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat 

itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 

Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami 

bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikan makhluk 

yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah,  Pencipta yang paling 

baik”. 

Kedua surat tersebut disebutkan fase proses kejadian manusia, 

yaitu: 

a. Allah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) tanah; 

b. Kemudian saripati itu dijadikan air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim); 

c. Kemudian air mani dijadikan segumpal darah; 

d. Segumpal darah lalu dijadikan segumpal daging; 
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e. Segumpal daging lalu dijadikan tulang belulang; 

f. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging; 

g. Kemudian Allah menjadikan seorang bayi sampai dibiarkan 

menjadi dewasa (Khoir Pamungkas, 2002: 73-74). 

Apabila diperhatikan proses kejadian manusia seperti 

dikemukakan di atas, ternyata sama dengan proses bayi tabung, 

tetapi yang berbeda hanyalah dalam proses pembuahannya saja. 

Pada teknik bayi tabung, pembuahan antara sperma dan ovum 

terjadi dalam tabung gelas, lalu dipindahkan ke dalam rahim istri 

atau ke dalam rahim surrogate mother. Sedangkan di dalam 

firman Allah tersebut proses pembuahannya terjadi dengan 

sendirinya di dalam rahim. Tentunya timbul pertanyaan, apakah 

Islam melegitimasi teknik bayi tabung? Islam sebagai suatu agama 

yang universal sangatlah mendukung perkembangan ilmu dan 

teknologi, asal ilmu dan teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan umat (Khoir Pamungkas, 2002: 74). 

Program bayi tabung merupakan hasil rekayasa manusia, 

yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang 

mandul untuk mendapatkan seorang anak. Dalam Al-Qur’an 

persoalan anak menjadi urusan Allah Swt, asal manusia selalu 

bertasbih di waktu pagi dan petang. Hal ini terbukti, Allah telah 

mengkaruniai seorang anak kepada Nabi Zakaria yang sudah 
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berumur sangat tua dan istrinya dalam keadaan mandul (Surat 

Maryam ayat (8)). 

Walaupun persoalan anak menjadi urusan Allah Swt, tetapi 

manusia (pasangan suami istri) yang mandul tetap berusaha dan 

berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu 

caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang memakai 

sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Surat Keputusan 

Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang 

Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990 

menyebutkan bahwa: Inseminasi buatan/bayi tabung dengan 

sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah 

secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam 

ikatan perkawinan yang sah. 

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqih Islam: 

“Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan seperti 

dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan 

darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang 

terlarang”. 

Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 70: 

ْلٌَاهُْن َعلَٰى َولَقَْد   ْهٌَا بٌَِي آَدَم َوَحَوْلٌَاهُْن فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقٌَاهُْن ِهَي الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ َكرَّ

ْي َخلَْقٌَا تَْفِضيًل   َكثِيٍر ِهوَّ
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“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri rizki dari yang 

baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” 

(QS. Al-Isra’ ayat 70). 

Surat At-Tin ayat 4: 

ًَْساَى فِي أَْحَسِي تَْقِوينٍ   لَقَْد َخلَْقٌَا اْْلِ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya” (QS. At-Tin ayat 4). 

Ke dua ayat tersebut menunjukan bahwa manusia 

diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai 

kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk 

Tuhan lainnya. Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, 

maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya 

sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia.  

Mengenai surrogate mother, menurut Fatwa MUI (hasil 

komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia menfatwakan sebagai berikut: 

a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri 

yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk 

ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. 
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b. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri 

yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri 

pertama) hukumnya haram berdasarkan Sadd az-zari’ah, sebab 

hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya 

dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang 

dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang 

mengandung kemudian melahirkannya dan sebaliknya). 

c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah 

meninggal dunia hukumnya haram, berdasarkan kaidah Sadd 

az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang 

pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun 

dalam kaitannya dengan hal kewarisan. 

d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain 

pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu 

statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di 

luar pernikahan yang sah (zina) dan berdasarkan kaidah Sadd 

az-zari’ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan 

zina sesungguhnya. 

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-

952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, 

disebutkan bahwa: Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma 

dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami 
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istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan 

dalam Islam. 

Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait 

masalah dalam Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 

1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah 

Bayi Tabung, diantaranya: 

1) Apabila mani yang di tabung atau dimasukkan ke dalam rahim 

wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, 

maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada 

sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas Ra, Rasulallah 

Saw bersabda “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik 

dalam pandangan Allah Swt, dibandingkan dengan perbuatan 

seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam 

rahim perempuan yang tidak halal baginya.” 

2) Apabila sperma yang di tabung tersebut milik suami-istri, 

tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya 

juga haram. Mani Muhtaram adalah mani yang 

keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh 

syara’. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para 

ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar 

II/113. "Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan 
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spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka 

hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau 

wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang." 

3) Apabila mani yang di tabung itu mani suami-istri yang sah dan 

cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan 

ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi 

boleh (http://auhafiqah.blogspot.com/2013/05/pandangan-

islam-terhadap-bayi.html). 

Ulama di Malaysia yang tergabung dalam Jabatan 

Kemajuan Islam Malaysia memberi fatwa tentang bayi tabung 

yang menghasilkan keputusan sebagai berikut: 

a. Bayi Tabung Uji dari benih suami istri yang dicantumkan 

secara “terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih 

yang diambil dari bukan suami isteri yang sah bayi tabung itu 

adalah tidak sah. 

b. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali 

dan berhak menerima harta pesaka dari keluarga yang berhak. 

c. Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan 

dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka 

bayinya dikira sebagai cara terhormat (http://www.e-
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fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/bayi-tabung-uji). 

Menurut salah satu putusan Fatwa Ulama Saudi Arabia, 

disebutkan bahwa Alim ulama di lembaga riset pembahasan 

ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan Islam di Kerajaan Saudi 

Arabia telah mengeluarkan fatwa pelarangan praktik bayi tabung. 

Alasannya karena praktik tersebut akan menyebabkan terbukanya 

aurat, tersentuhnya kemaluan dan terjamahnya rahim 

(http://bidanshop.blogspot.com/2009/12/surrogate-mother-ibu-

titipan.html). Dijelaskan pula dalam surat Asy-Syura ayat 50: 

“Menjadikan mandul siapa yang Dia Kehendaki”. 

Dari beberapa pernyataan mengenai pandangan bayi 

tabung yang dikeluarkan oleh beberapa ulama di atas dapat 

dikatakan bahwa Islam membenarkan bayi tabung/inseminasi 

buatan apabila dilakukan antara sel sperma dan ovum suami istri 

yang sah dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita 

lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang 

berpoligami), baik dengan cara mengambil sperma suami 

kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun 

dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian 

buahnya (vertilized ovum) ditanam di dalam rahim istri, asal 

keadaan/kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar 
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memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, 

karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil 

memperoleh anak. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam selalu 

mampu menjawab berbagai masalah yang terjadi di dunia modern 

saat ini. 
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