
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi dan hukum  merupakan dua hal yang selalu berjalan di 

lintasan yang sama, namun pada kenyatannya teknologi berkembang lebih cepat 

baru kemudian hukum menyesuaikannya. Sejak beberapa dekade lalu, muncul 

beberapa teknologi yang terlihat memberikan dampak positif namun juga ada 

yang memberikan dampak negatif. Perkembangan teknologi itu terjadi dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia, dan salah satunya adalah bidang kesehatan. 

Teknologi tersebut lebih tepatnya terkait masalah cara memperoleh keturunan 

dalam sebuah keluarga bagi pasangan yang sulit mendapatkannya. Pastinya 

semua pasangan yang telah menikah mempunyai keinginan untuk memiliki 

keturunan (anak) yang mampu menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga 

mereka.  

Namun pada kenyataannya ada juga beberapa keluarga yang belum bisa 

mewujudkan keinginan tersebut karena beberapa faktor yakni salah satunya faktor 

medis terkait kesuburan atau kesehatan reproduksi kedua pasangan tersebut atau 

biasa disebut infertilitas. Tak jarang hal ini membuat status sosial wanita tersebut 

dianggap lebih rendah dari wanita yang bisa mempunyai anak
1
. Untuk mengatasi 

hal ini, maka sejak sekitar tahun 1970-an, para ahli di bidang kesehatan 

menemukan teknologi baru yakni fertilisasi buatan yang mampu membantu 

pasangan yang belum bisa mempunyai keturunan menjadi bisa punya keturunan. 
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Teknologi tersebut biasa dikenal sebagai in vitro fertilization atau bayi tabung
2
. 

Sejak itupun maka ada hukum yang mengatur prakteknya. Khususnya di 

Indonesia, dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai 

reproduksi buatan ini, yakni sebagai upaya paling terakhir bagi pasangan suami 

istri yang sudah tidak bisa mempunyai keturunan dengan cara diluar itu. Berarti 

jika sudah ada peraturannya, maka praktek fertilisasi in vitro itu secara legal atau 

sah diizinkan oleh negara untuk dilakukan oleh masyarakat.  

Namun setelah beberapa waktu, muncul lagi praktek baru yang cukup 

menarik untuk dilakukan oleh masyarakat, yakni praktek sewa rahim atau lebih 

dikenal sebagai surrogacy. Praktek ini merupakan praktek yang dilakukan oleh 

pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan, kemudian mereka 

menyewa rahim wanita lain lalu kemudian rahimnya dijadikan sarana untuk 

mensenyawakan sperma dan sel telur pasangan suami istri yang menyewa 

rahimnya itu. Kemudian jasa penyewaan tersebut akan diganti oleh sejumlah 

materi yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa rahim yang telah mereka buat 

sebelumnya. Jika dilihat dari segi kemanfaatan, tentunya praktek ini akan sangat 

membantu pihak-pihak yang tidak bisa memiliki keturunan dalam perkawinan 

sahnya karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa secara umum pasangan yang 

telah menikah ingin memiliki keturunan. Kenyataannya, terdapat kurang lebih 

10%
3
 dari pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan atau dikenal dengan 

istilah infertile, sedangkan tidak semua pasangan akan merasa puas jika mereka 

memiliki keturunan melalui adopsi anak sehingga adopsi adalah pilihan yang 

tidak di prioritaskan. Namun jika praktek ini diperbolehkan, maka menurut 
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penulis hal ini akan membuat wanita yang cenderung hidup dalam desakan atau 

dalam keadaan ekonomi yang kurang baik malah akan menjadikan praktek ini 

sebagai bisnis (kegiatan komersil) yang mereka akan lakukan terus menerus. 

Sedangkan tentunya kita tahu secara moral hal ini mendapat pertentangan karena 

walaupun ada asas kebebasan berkontrak bagi masyarakat, namun untuk syarat 

ketiga yakni objek yang sah, maka penulis meragukan apakah rahim dapat 

dikategorikan sebagai objek yang sah dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. 

Kemudian jika ditinjau dari sisi lain, penulis menemukan bahwa praktek sewa 

rahim ini tidak dengan mudah menjadikan anak yang dilahirkan sebagai anak 

kandung karena status anak yang dilahirkan dari rahim wanita lain akan jauh 

lebih rumit untuk diperjelas
4
 sebagai anak kandung secara sah. Sedikit terkait 

hukum positif lain yang berlaku di Indonesia yakni Hukum Islam, pernyataan 

status anak akan ditentukan berdasarkan sperma asal yang digunakan, jika berasal 

dari suami istri yang sah maka anak dianggap sah, namun jika spermanya didapat 

dari donor maka akan dianggap tidak sah
5
.  

Hal inilah yang membuat penulis mempunyai keinginan untuk menggali 

lebih dalam agar kenyataan mengenai sewa rahim semakin jelas. Pada posisi 

sekarang ini tentunya praktek sewa rahim kelihatannya bukan sebagai objek yang 

dilarang karena memang tidak ada aturan yang melarangnya. Harapannya melalui 

penelitian ini Pemerintah memberikan keputusan yang tepat, antara setuju untuk 

melegalkan disusul peraturan sah yang mengaturnya atau mengeluarkan peraturan 

yang jelas-jelas melarang praktek sewa menyewa ini atau cukup dengan aturan 

yang sudah ada saja. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemudian merumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni : 

1. Bagaimana kedudukan perjanjian sewa rahim dan prakteknya di Indonesia 

perlukah dibentuk aturan hukumnya secara khusus? 

2. Bagaimana kekuatan perjanjian sewa rahim dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan sewa rahim  ( studi 

Kasus antara Pasangan W  dan Miss N sebagai yang menyewakan rahim 15 

Februari 2011 di Inggris )? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perjanjian dan praktek sewa rahim di 

Indonesia, apakah praktek sewa rahim ini bisa dianggap legal kemudian 

diberikan payung hukum atau tidak. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan perjanjian sewa rahim dalam memberi 

perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat belum 

adanya aturan hukum yang memperbolehkan dilakukannya praktek sewa rahim 

secara sah. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun  beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Ditujukan untuk keperluan ilmiah murni mahasiswa.  
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Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya mengenai fenomena sewa rahim yang jika dibiarkan mampu 

menjadi fenomena yang akan marak terjadi di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

b.1. Bagi Mahasiswa, penelitian ini mampu menjadi referensi untuk jenis 

penelitian yang kurang lebih membahas topik yang sama. 

b.2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

agar masyarakat bisa ikut menilai apakah praktek sewa rahim sebenarnya 

layak dilegalkan atau tidak. 

b.3. Bagi Pemerintah, penelitian ini mampu membantu Pemerintah mencari 

jalan keluar untuk mengantisipasi fenomena ini, terutama membuat 

peraturan yang melegalkan atau melarang adanya praktek sewa rahim ini. 

b.4. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini penulis mendapatkan manfaat 

dari segi penambahan wawasan serta pengetahuan, khususnya mengenai 

bidang hukum terkait praktek sewa rahim. 

 

1.5. Sistematika Tugas Akhir 

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini memiliki sistematika sebagaimana 

penulisan tugas akhir pada umumnya.   

Antara lain sistematikanya adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Halaman Judul  

Halaman judul memuat judul tugas akhir secara penuh. Maksudnya 

adalah pada halaman judul ini memuat semua keterangan tentang nama 

dan NIM mahasiswa, logo dari Universitas, program studi yang diambil, 
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nama fakultas, daerah hukum Universitas, dan tahun pembuatan laporan 

hasil penelitian ini. 

1.5.2. Daftar Isi 

Memuat susunan dari keseluruhan isi laporan dari tugas akhir ini. 

1.5.3. Sistematika Penulisan  

Susunan bagian bab dalam tugas akhir ini juga mengikuti susunan 

penulisan tugas akhir pada umumnya, yang terdiri dari lima bab, yaitu  

1.5.3.1.Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini terdapat bagian : 

a. Latar belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Kegunaan Penelitian 

e. Sistematika Tugas Akhir 

1.5.3.2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari : 

a. Landasan Teori  

Kerangka teori ini terdiri dari kumpulan data-data 

sekunder beserta konsep yang nantinya penulis tuangkan ke 

dalam asumsi dan pembahasan. 

1.5.3.3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bagian ini terdiri dari metode apa saja yang penulis 

gunakan dalam membuat laporan, terdiri dari : 

a. Jenis Penelitian 

b. Sumber Data 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

d. Pendekatan Penelitian 

e. Teknik Analisis Data 

1.5.3.4. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Pada bagian ini penulis akan menuangkan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan terharap dua 

rumusan masalah yang  telah ditetapkan pada Bab I. 

1.5.3.5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Ini adalah bagian terakhir dari tugas akhir ini, dimana penulis 

akan menarik kesimpulan dari pembahasan di Bab IV dan 

memberikan saran terhadap kasus yang diangkat dalam tugas 

akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


