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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Tujuan utama dari adanya pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan 

sehingga pernikahan tersebut menjadi keluarga yang seutuhnya seperti yang 

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Walaupun terdapat kemungkinan bahwa 

pasangan suami istri tidak terlalu mengutamakan keturunan dalam hubungan 

mereka. Tetapi pada umumnya perkawinan tersebut sendiri ditujukan untuk 

menghasilkan keturunan.  

 

Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi sekarang ini kita tak jarang 

menemukan berbagai fenomena dalam segala hal baik sosial, budaya, teknologi 

maupun hukum. Era globalisasi ini juga mempengaruhi khususnya di dalam bidang 

kesehatan ataupun bidang kedokteran, dengan ditemukannya cara untuk membantu 

pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan secara alami. Terkait hal 

pasangan yang ingin memiliki keturunan dapat dipermudah caranya dengan 

kemajuan teknologi yang ada dalam bidang kedokteran yaitu kehamilan diluar cara 

alamiah, salah satu contohnya disebut sebagai bayi tabung (In Vitro Fertilization), 

yang mana artinya dijelaskan dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 
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2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan yang 

berbunyi:  

“Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan 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.” 

 

Akan tetapi teknik bayi tabung (In Vitro Fertilization) ini besar 

kemungkinannya untuk gagal dikarenakan beberapa faktor antara lain yaitu: (1) 

kelainan bawaan rahim (syndrome rokytansky), (2) infeksi alat kandungan, (3) 

tumor rahim, dan (4) sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani.1 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan teknik bayi tabung (In Vitro 

Fertilization) juga memiliki pengaruh dari kondisi kesehatan pasangan suami istri 

tersebut, mengingat tidak semua manusia memiliki kesehatan dan tingkat 

kesuburan yang sama, terdapat kemungkinan ada manusia yang memiliki suatu 

kekurangan di dalam tubuhnya baik itu penyakit yang dibawa sejak lahir ataupun 

penyakit yang muncul seiring berjalannya waktu dikarenakan gaya hidup yang 

mereka jalani.  

                                                        
1 Suwito, “Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya”, The Indonesian Journal 

Of Islamic Family Law. Vol. 01 No. 02, Desember 2011, hal. 158.  
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Bayi tabung itu sendiri juga memiliki arti yaitu “In vitro fertilization (IVF) 

is a procedure designed to improve fertility in patients who have not been successful 

with ovulation induction or intrauterine insemeniation, or who are not candidates 

for those more conservative treatments. An eeg (or several eggs) is surgically 

removed from the ovary and fertilized within a laboratory emvirontment. The 

fertilized egg, now considered an embryo, is then impanted into the uterus.”2 

Menurut terjemahan bebas penulis adalah In Vitro Fertilisasi adalah prosedur yang 

di rancang untuk meningkatkan fertilitas pada pasien yang memang belum berhasil 

dalam melakukan induksi ovulasi. Dimana telur (atau beberapa telur) yang diangkat 

dengan melakukan operasi dari ovarium dan dibuahi di dalam lingkungan 

laboratorium. Telur yang telah dibuahi, sekarang dianggap sebagai embrio, dan 

ditanamkan ke dalam uterus. 

 

Dikarenakan proses bayi tabung sendiri bisa saja mengalami kegagalan maka 

pasangan suami istri kemungkinan akan mencari cara atau usaha lain, saat ini telah 

dikenal Surrogate Mother,dimana hal ini sudah tidak asing lagi didengar tetapi 

teknik ini tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Indonesia, teknik 

Surrogate Mother ini tidak memiliki dasar hukum sehingga hal ini juga tidak 

diperbolehkan untuk dilakukan di Indonesia.  

 

                                                        
2 https://www.hopkinsmedicine.org/gynecology_obstetrics/specialty_areas/fertility-

center/infertility-services/ART-procedures/ivf.html , (21 Desember 2019, 22:49).  

https://www.hopkinsmedicine.org/gynecology_obstetrics/specialty_areas/fertility-center/infertility-services/ART-procedures/ivf.html
https://www.hopkinsmedicine.org/gynecology_obstetrics/specialty_areas/fertility-center/infertility-services/ART-procedures/ivf.html
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Artian sewa rahim atau Surrogate mother sendiri yaitu merupakan teknik bayi 

tabung (fertilisasi in vitro), yaitu di mana sperma dan ovum pasangan suami-istri 

yang diproses dalam tabung, lalu dimasukan ke dalam rahim orang lain, bukan ke 

dalam rahim istri, Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut 

dengan surrogate mother, umumnya dengan perjanjian antara surrogate mother 

dengan pasangan suami istri yang menggunakan jasa surrogate mother tersebut 

yang biasa disebut dengan intended parent. Surrogate mother tersebut ini diberi 

biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut. Saat 

proses melahirkan dan setelah melahirkan. Surrogate mother ini setelahmelahirkan 

anak tersebut harus menyerahkan anak tersebut kepada intended parent.3 

 

Semisalnya teknik sewa rahim ini bisa menjadi pilihan untuk sepasang 

suami istri yang ingin memiliki keturunan akan tetapi banyak hal yang mungkin 

akan menimbulkan kerancuan serta ketidakseimbangan yang sekiranya muncul, 

mulai dari bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan yang sudah memberi 

penjelasan bahwa hanya teknik bayi tabung sajalah yang bisa dan legal dilakukan 

di Indonesia. Jikalau dikaitkan dengan permasalahan lain yaitu dengan waris, bisa 

menimbulkan kerancuan mengenai bagaimana status waris sang anak yang 

dihasilkan dari sewa rahim tersebut, apakah anak tersebut memiliki status anak luar 

kawin atau bukan? Dikarenakan jikalau teknik sewa rahim tersebut berhasil, anak 

                                                        
3 Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa 

Rahim Dalam Prespektif Hukum Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), Cet.1, hlm.13.  
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itu tetap berasal dari benih ayah ibu nya akan tetapi dilahirkan oleh “ibu pengganti”, 

yang mana hal ini juga terkait dengan status anak tersebut di keluarganya.  

 

Walaupun memiliki keturunan adalah hak sepasang suami istri yang juga 

tertera dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

tepatnya dalam pasal 10 mengenai Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan di 

dalam ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.” tetapi tetap bahwa 

kemungkinan untuk terjadinya ketidaksesuaian akan status sang anak akan 

menimbulkan masalah baru dikemudian hari, dan kemungkinan masalah ini bisa 

berpengaruh terhadap perkawinan suami istri tersebut juga seperti yang sudah di 

bahas sebelumnya yaitu mengenai status waris sang anak.  

 

Saat sepasang suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan kemudian 

mengupayakan melakukan proses surrogate mother, sebenarnya keputusan itu sah-

sah saja. Sebagai manusia yang diberikan 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. Seandainya perjanjian surrogate mother tidak sesuai 
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dengan nilai-nilai moral yang berlaku tadi terutama dari ajaran agama (agama 

adalah sumber ajaran moral yang utama), maka janganlah hal tersebut dilakukan.4  

 

Di Indonesia hal mengenai moral, etika, budaya serta agama adalah hal yang 

sangat penting, terutama agama, sehingga hal terkait surrogate mother ini sulit 

untuk dilaksanakan di Indonesia bukan hanya karena masalah hukum yang tidak 

mengatur juga melarang adanya tindakan sewa rahim tersebut, karena hal tersebut 

dianggap tidak sesuai dengan norma agama. Tetapi kembali lagi jika dikaitkan 

dengan hak seseorang untuk memperoleh keturunan maka hal ini dikatakan sah 

saja, maka konsep dari surrogate mother ini masih menjadi hal yang sulit untuk di 

berlakukan karena banyaknya hal yang bertentangan dengan konsep tersebut tetapi 

ada juga hal yang tidak bertentangan sehingga menimbulkan kerancuan. Maka dari 

itu penulis tertarik untuk menulis mengenai permasalahan terkait dengan surrogate 

mother dan hubungannya dengan aturan hukum di Indonesia seperti aturan hukum 

kesehatan, waris dan juga kaitannya dengan perkawinan serta perjanjian menurut 

KUHPerdata.  

 

 

 

 

 

                                                        
4 Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam prespektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di 

Indonesia?, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 78.  
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1.2. Rumusan Masalah: 

1. Mengapa perjanjian sewa rahim di Indonesia dilarang untuk dilakukan 

menurut Undang-Undang Kesehatan dan Menurut KUHPerdata? 

2. Bagaimana konsep pembagian waris terhadap anak hasil sewa rahim 

dengan ibu pengganti serta orang tua biologis khususnya dalam jenis 

Gestattional Surrogacy berdasarkan KUHPerdata?  

1.3. Tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis penyebab Perjanjian sewa rahim 

dilarang untuk dilakukan Indonesia dari segi aturan hukum kesehatan 

serta kaitannya terhadap hukum Perjanjian dalam KUHPerdata. 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis pembagian waris terhadap anak 

hasil dari sewa rahim dengan ibu pengganti serta orang tua biologis 

dalam jenis Gestational Surrogacy dan didasarkan dengan KUHPer. 

 

1.4. Manfaat Penelitian:  

1.Manfaat Teoritis: 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

A. Memberikan sumbangan pemikiran kelak jikalau nanti akan dibuatnya 

aturan khusus mengenai hal yang diteliti yaitu terkait surrogate mother. 
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B. Kiranya penelitian ini akan memberi manfaat dan sebagai refrensi 

untuk siapapun yang nanti akan membuat karya ilmiah mengenai hal 

yang serupa. 

 

2.Manfaat Praktis: 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

A. Bagi penulis: 

Membuka pemikiran penulis untuk lebih mendalami permasalahan yang 

ada dan terkait topik surrogate mother beserta kaitannya dengan hukum 

kesehatan, hukum perjanjian dalam KUHPerdata, hukum perkawinan 

serta hukum waris juga untuk mendapatkan wawasan baru yang 

sebelumnya belum pernah di teliti lebih dalam oleh penulis. 

 

B. Bagi pembaca: 

Hendaknya hasil penelitian ini bisa dijadikan pijakan baru untuk 

mengetahui serta mempelajari mengenai hal surrogate mother dalam 

sisi hukum, juga untuk membuka pikiran dan memberikan sumbangan 

pengetahuan baru bagi siapapun yang membaca.  
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1.5  Sistematika Penulisan:  

1. BAB 1: Pendahuluan  

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah tentang 

Surrogate mother serta kaitannya dengan hukum kesehatan, Perjanjian, 

perkawinan serta hukum waris, dalam pendahuluan juga berisi 

pembatasan masalah serta tujuan dan manfaat mengenai skripsi yang 

akan dibuat.   

 

2. BAB II: Tinjauan Pustaka  

Dalam bab ini berisikan teori yang mendeskripsikan pengertian, jenis 

serta prinsip dasar terkait dengan topik Surrogate mother. 

 

3. BAB III: Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini berisikan mengenai macam penelitian, tipe penelitian 

serta jenis data seperti apa yang digunakan dalam pengerjaan serta 

bagaimana teknik pengumpulan data. 

 

4. BAB IV: Pembahasan 

Dalam bab pembahasan ini akan menguraikan jawaban dari rumusan 

masalah yang sudah ada seperti alasan mengapa perjanjian sewa rahim 

dilarang di Indonesia dan dikaitkan dengan hukum Kesehatan, 

KUHPerdata dan Pewarisan.  
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5. BAB V: Kesimpulan Dan Saran  

Dalam bab penutup ini berisikan mengenai kesimpulan atas 

rumusan masalah yang digunakan oleh penulis serta saran yang 

penulis berikan terkait dengan hasil penelitian.  
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