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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki naluri dalam berkeinginan untuk memiliki

anak (keturunan) dari hasil pembuahannya sendiri.1 Khususnya di Indonesia,

aspek culture atau budaya yang melekat di dalamnya, menjadikan kehadiran

anak dalam suatu rumah tangga sangat ditunggu-tunggu. Karena salah satu

tujuan dari terjadinya suatu penikahan antara laki-laki dan perempuan yang

sah dimata hukum adalah untuk memiliki anak sebagai penerus keturunan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia juga masih memiliki pemikiran bahwa

suatu keluarga tidak akan lengkap jika tidak memiliki keturunan.2

Dan sebagai negara yang beragama, berbagai agama di Indonesia juga

mendalilkan bahwa memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari

pernikahan. Seperti contoh yang diambil dari Alkitab (Kitab Kejadian 1:28),

sebagai berikut:

“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada
mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah
bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang
merayap di bumi.”

Namun disamping itu semua, keinginan manusia belum tentu sama

dengan kenyataan yang didapat. Tidak sedikit pasangan suami istri yang

1 Ahsin W.Alhafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 143.
2 Tiar Nurul Chasanah, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Anak Bayi Tabung dalam Hukum Waris

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Surakarta: UNS, 2012), hal 4.
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sudah lama menikah, belum dikaruniai seorang anak. Pada dasarnya, secara

alamiah, penyebab dari sepasang suami istri tidak atau susah mendapat

keturunan dikarenakan pasangan tersebut mengalami infertilitas

(ketidaksuburan), keadaan ini menunjukan bahwa kondisi sperma ataupun sel

telur mengalami masalah. Berdasarkan statistik, infertilitas pada wanita,

40%-50% dikarenakan penyakit saluran telur dan anovulasi, sedangkan pria

terdapat kelainan faktor sperma sebesar 30%-50%.3

Adat ketimuran Indonesia masih sulit untuk memahami penyebab dari

suatu pasangan belum memiliki keturunan. Bahkan jika suatu pernikahan

yang tidak kunjung memiliki keturunan, menjadi suatu pertanyaan besar bagi

pihak keluarga ataupun lingkungan sekitar. Maka selain dari keinginan pribadi

dan agama dalam memperoleh keturunan, dorongan ataupun tekanan sosial

juga menjadikan adanya keharusan untuk memiliki keturunan dalam suatu

pernikahan.

Hal-hal tersebut, seringkali menjadikan pasangan suami istri yang telah

lama menikah tapi tidak dikaruniai seorang anak selalu mengusahakan

berbagai cara untuk mendapatkan seorang anak. Bermacam-macam bentuk

usaha untuk mendapatkan keturunan, yaitu adopsi, berobat, terapi kesehatan,

dan/ atau seiring perkembangan zaman bisa dengan upaya kedokteran yaitu

melalui proses inseminasi buatan yang memanfaatkan kontrak dengan bank

sperma, penyewaan rahim atau melalui proses bayi tabung.4

3 Errol R. Norwitz dan John O. Schorge, At a Glance Obstetri dan GinekologiI, terj. Diba
Artsiyanti, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 52.

4 Isetyowati Andayani, “Tanggung Gugat Dokter dalam Penyelenggaraan Bayi Tabung
Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, Vol. VII. No. 2, 2002, hal. 92.
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Upaya kedokteran ini lebih dikenal dengan sebutan In Vitro

Fertilization (IVF) yang sudah dikenal sejak tahun 1970-an.5 Proses IVF ini

menyatukan benih sperma laki-laki dengan benih telur wanita dalam suatu

tabung (cawan petri), yang kemudian setelah menyatu akan dikembalikan ke

dalam rahim wanita pemilik benih tersebut atau biasa dikenal dengan program

bayi tabung. Lebih barunya lagi, hasil penyatuan benih pasangan suami istri

ditanamkan pada Rahim wanita lain atau disebut sewa rahim (surrogate

mother).6

Di Indonesia, belum memperbolehkan adanya sewa rahim, dikarenakan

sewa rahim berarti suatu perjanjian antara pihak pertama yaitu suami-istri

dengan perempuan lain dalam menggunakan rahim perempuan tersebut untuk

dimasukkan sel sperma suami dan sel telur isteri yang sudah disatukan dan

berkembang di dalam rahim perempuan tersebut sampai akhirnya dilahirkan.7

Sehingga praktek bayi tabunglah yang lebih banyak dilakukan oleh

masyarakat Indonesia. Karena secara hukum metode kehamilan diluar cara

alamiah hanya diperbolehkan melalui cara bayi tabung, sesuai dengan Pasal

127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU

Kesehatan) bahwa upaya kehammilan diluar cara alamiah hanya dapat

dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

5 Mutia Az Zahra, Rosa Agustina, Endah Hartati, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian
Sewa Rahum (Surrogate Mother) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata,
http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58257-Mutia%20Az%20Zahra, diakses 5 Oktober
2019.

6 Dezriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hal. 2.

7 Vincentia Esti Purnama Sari. Perjanjian Sewa Rahim (Tangerang: Fakultas Hukum
UPH), 2018, hal. 210.

http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58257-Mutia%20Az%20Zahra
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1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang

bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal;

2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu;

3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah

(Permenkes 43/2015) bahwa:

“Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di
Luar Cara Alamiah yang selanjutnya disebut dengan
Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya
memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui
proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami
tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan
spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung.”

Kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

tentang Kesehatan Reproduksi (PP 61/2014) Pasal 40 ayat (1) berisi:

“Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat

dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan

mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.”

Dari beberapa peraturan yang telah terpapar di atas, diketahui bahwa

metode kehamilan di luar cara alamiah (dengan bantuan upaya kedokteran),

yang diperbolehkan di Indonesia hanya jika dilakukan oleh pasangan suami

istri yang sah yaitu metode bayi tabung. Dalam praktek kedokteran juga

demikian, hanya bayi tabung saja yang sudah dilakukan prakteknya secara
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terbuka, diakui, disahkan, dan diperjanjikan antara dokter dan pasien.8

Upaya bayi tabung menjadikan adanya suatu hubungan antara dokter

dengan pasien yang didasari oleh hubungan keperdataan disebut Transaksi

Terapeutik atau Perjanjian Terapeutik dan merupakan hulp

verleningsconitract, kontrak untuk memberikan pertolongan.9 Secara yuridis,

Perjanjian Terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara pasien

dengan dokter sesuai dengan keahlian dan keterampilan dokter tersebut

dalam bidang kedokteran. Dalam Perjanjian Terapeutik, pelayanan yang

diberikan oleh dokter merupakan bantuan berdasarkan kepercayaan dari

pasien, sehingga segala bentuk pelayanan dokter harus disetujui oleh

pasien.10

Adanya persetujuan dari pasien maupun dokter itu sendiri,

menunjukkan bahwa di dalam perjanjian terapeutik terdapat suatu perikatan

yang harus menimbulkan prestasi. Dan dalam hal kedokteran, perikatan

antara dokter dan pasien ini disebut sebagai inspanning verbintennis yaitu

ichtiar yang sebaik-baiknya menurut standar yang berlaku11, atau lebih

jelasnya yaitu perikatan yang prestasinya suatu usaha yang sungguh-sungguh

dan usaha yang keras, karena usahanya berupa suatu usaha yang hasilnya

belum jelas atau belum pasti.12

8 Fajar Bayu Setiawan, dkk, “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif
Indonesia”, Private Law. Edisi 01 Maret, 2013, hal. 67.

9 Loc. cit, hal. 93.
10 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik

(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

11 Dr. Amir Ilyas, SH., MH., Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Praktek Medic
di Rumah Sakit (Yogyakarta: Rangkang Educasion Yogyakarta, 2014), hal. 31-32.

12 Huysein Kerbala, Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent (Jakarta: Pustaka Sinar
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Secara hukum, Perjanjian Terapeutik sudah seharusnya mengacu pada

ketentuan umum hukum perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan harus adanya kesepakatan

yang mengikat kedua belah pihak, kecakapan membuat perjanjian, ada hal

tertentu dan sebab yang halal. Keempat hal ini menjadi tumpuan bagi setiap

orang yang akan melakukan perjanjian. Karena perjanjian merupakan

pengaturan atau hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian

tertentu.13

Walaupun begitu, Perjanjian Terapeutik tidak seperti perjanjian pada

umumnya, dalam pelaksanaan Perjanjian Terapeutik, dokter harus

memberikan informasi sejujur-jujurnya dan serinci mungkin bersangkutan

dengan tindakan medik yang akan dilakukannya. Sebaliknya harus dilakukan

juga oleh pasien kepada dokter dalam memberikan informasi terkait

kondisinya.14 Sehingga menimbulkan adanya suatu kesepakatan berdasarkan

kepercayaan antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban

antara keduanya.

Perjanjian terapeutik dalam program bayi tabung berisikan pasien yang

memberikan kepercayaan dan harapan kepada dokter yang sesuai dengan

ilmu dan keterampilannya untuk melakukan pelaksanaan pembantuan

kehamilan. Dalam hal ini, jelas bahwa pasien yang mengajukan diri untuk

dibantu dengan tenaga dokter dalam melakukan program kehamilan informal,

Harapan, Jakarta, 1993,) hal. 39.
13 Wirjono Prodjodikoro, Azaz-azaz Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000,

hal. 4.
14 Ukilah Supriyatin, “Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter)

dalam Pelayanan Kesehatan”, Jurnal Unigal. Vol. 6. No. 2, 2018, hal. 187.
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serta dokter sebagai tenaga pembantu.15 Dengan kata lain, yang diutamakan

dalam Perjanjian Terapeutik adalah usaha yang maksimal dari pihak dokter

bukan hasil atau resultatsverbintensis.

Meski demikian, banyak yang tidak paham mengenai hubungan

hukum antara dokter dan pasien dalam Perjanjian Terapeutik. Masih ada yang

mempermasalahkan bahkan menyengketakan ke jalur hukum atas

ketidakpuasannya terhadap hasil dari Perjanjian Terapeutik tersebut.

Sehingga adanya perselisihan dan mispersepsi menyangkut aspek hukum

perikatan upaya (inspanning verbintenis). Salah satu contohnya adalah kasus

dokter yang digugat pasiennya dalam kasus bayi tabung yang terjadi di

Surabaya.

Dalam kasus ini, Para Penggugat, Evelyn Soputra dan Tommy Han

yang merupakan pasangan suami istri, sekitar bulan Maret 2015 mengajukan

diri kepada Tergugat I, dr. Aucky, untuk memulai konsultasi untuk

menjalankan program kehamilan bayi tabung untuk mendapatkan anak

laki-laki, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak untuk

menjalankan program bayi tabung dengan mengusahakan anak berkelamin

laki-laki. Dan pada bulan Desember 2015 langsung dilanjutkan dengan

melakukan pembayaran agar dapat langsung melaksanakan program

kehamilan bayi tabung.

Setelah dinyatakan hamil, Tergugat I sudah memastikan kepada Para

Penggugat bahwa Tergugat I bersama dengan rekan dokternya sudah

15 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik
(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2002), hal. 13.
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melakukan serangkaian upaya dan sesuai dengan keahliannya agar anaknya

berjenis kelamin laki-laki. Namun setelah 5 (lima) bulan dalam kandungan,

diketahui bahwa bayinya berjenis kelamin perempuan. Para Penggugat

menyayangkan hal tersebut dan ingin meminta pertanggung jawaban kepada

Tergugat I. Namun karena Tergugat I telah pindah dari Rumah Sakit Siloam

Surabaya, Para Penggugat diperkenalkan dengan mediator yang bernama

Benyamin Dicson Tungga.

Melalui mediator ini Para Penggugat sudah menandatangani sejumlah

Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak akan

mempermasalahkan lebih lanjut. Begitu juga dengan pengertian Para

Penggugat atas Perjanjian Terapeutik yang dibuktikan dalam Persetujuan

Atas Dasar Pengertian (Informed Consent) yang menjelaskan bahwa Para

Penggugat mengerti, Tergugat I telah melakukan tindakan medis sesuai

dengan perjanjian, fungsi, aturan, dan etika menurut Undang-undang. Namun

karena ketidakpuasan dari Para Penggugat, mereka tetap melakukan gugatan

wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

Perjanjian Terapeutik sama dengan upaya yang pada akhirnya

menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang membuktikan bahwa

semua kemampuan manusia tidak lepas dari kuasa Sang Pencipta. Anak

merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Keinginan

daging manusia memang besar, namun ada tertulis dalam Yesaya 55:8-9

“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu
bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. Seperti
tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku
dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.”
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Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sebesar apapun rancangan yang dibuat

oleh manusia, masih lebih besar rancangan yang Tuhan berikan kepada

manusia. Walaupun terlihat tidak seperti keinginan dari manusia, namun

semua rancangan yang Tuhan sudah buat adalah yang terbaik dari terbaik kita

miliki.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk

meneliti isu hukum terkait bayi tabung dari perspektif hukum Indonesia dan

perspektif Kristen: “PELAKSANAAN PROGRAM KEHAMILAN BAYI

TABUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN

PERSPEKTIF KRISTEN DI INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka yang akan

menjadi fokus permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan atas hasil dari Program

Kehamilan Bayi Tabung antara dokter dan pasien berdasarkan

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby dilihat dari hukum

perdata?

2. Bagaimana pelaksanaan Program Kehamilan Bayi Tabung

berdasarkan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby dilihat dari

sudut pandang Kristiani?
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1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang diangkat oleh penulis, menghasilkan tujuan dari

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan atas hasil dari

Program Kehamilan Bayi Tabung antara dokter dan pasien

berdasarkan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby dilihat dari

hukum perdata.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Kehamilan Bayi Tabung

berdasarkan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby dilihat dari

sudut pandang Kristiani.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat

yang diperoleh bagi setiap orang yang membaca, dan terutama bagi bidang

ilmu yang sedang diteliti, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum,

khususnya hukum bisnis dan hukum perdata serta bidang

kedokteran.

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam

kaitannya mengenai pelaksanaan program kehamilan bayi tabung

ditinjau dari Alkitab dan Hukum Perdata di Indonesia.

c. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian atau
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penulisan karya ilmiah dibidang hukum sejenis dimasa yang akan

datang.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis dalam

mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus uunk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan

pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak

yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta bagi setiap pihak

yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan

dalam penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan

garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup

skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sebagai penutup

diuraikan sistematika penulisan ini.
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas secara terperinci perihal Kerangka Teori dan

Kerangka Konseptual dari Pelaksanaan Program Kehamilan Bayi Tabung.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data,

jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam

melakukan penulisan hukumnya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam dan penjabaran data mengenai

penyelesaian perselisihan atas hasil dari Program Kehamilan Bayi Tabung

antara dokter dan pasien berdasarkan Putusan Nomor

325/Pdt.G/2017/PN.Sby dilihat dari hukum perdata dan Program Kehamilan

Bayi Tabung dilihat dari sudut pandang Kristiani (Alkitab).

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan yang

merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah

diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam

skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyertakan saran kepada pihak-pihak

yang bersangkutan untuk pelaksanaan Bayi Tabung.


