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RINGKASAN 

 

PENGATURAN HAK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM PERJANJIAN 
SURROGACY (SEWA RAHIM) 

MARWATI ARLITA 

Pembimbing: 1. H. Salim HS 

2. Sahruddin 

Dengan adanya pertentangan hukum mengenai surrogacy (sewa rahim) di Indonesia 
Praktik surogasi dilarang di Indonesia. Larangan tersebut termuat dalam peraturan umum 
mengenai "bayi tabung" pada Pasal 16 UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Keputusan 
Menteri Kesehatan No.72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi 
Buatan. Sedangkan di Ukraina dan Rusia, praktik sewa rahim dilegalkan dan memiliki aturan 
yang jelas yang termuat dalam peraturan hukum keluarga masing-masing Negara. Namun jika 
kita melihat dari sisi lain bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak yang melekat pada 
dirinya yaitu termasuk hak untuk memiliki keturunan. Permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah mengapa praktik sewa rahim tidak dilegalkan di Indonesia dan 
bagamanakah pengaturan hukum di Negara Ukraina dan Rusia terkait praktik sewa rahim. Tujua 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar tidak dilegalkannya praktik 
sewa rahim di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan sewa rahim di Negara Ukraina dan 
Rusia. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Normatif yang merupakan penelitian yang di konsepkan pada apa yang tertulis dalam peraturan 
Perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Untuk metode pendekatannya digunakan 
pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan analisis data atau bahan 
hukum menggunakan analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sewa rahim bahwa praktik sewa rahim di 
Indonesia dilarang, larangan tersebut termuat pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan, bahwa kontrak surogasi ini bukan merupakan upaya kehamilan diluar cara  ilmiah 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan. Berbeda dengan Negara 
Indonesia, pada Negara Ukraina dan Rusia memperbolehkan praktik sewa rahim.  

Kesimpulannya bahwa di Indonesia mengenai praktik sewa rahim masih menjadi 
perbincangan pro dan kontra karena aturan yang melarang tentang praktik sewa rahim 
bertentangan dengan Hak dasar dari Hak Asasi Manusia. Sedangkan di Ukraina dan Rusia 
praktik sewa rahim telah dilegalkan dan memiliki aturan yang jelas. 

Meskipun belum ada payung hukum yang melindungi, namun praktik sewa rahim telah 
banyak dilakukan di Indonesia, walaupun dilakukan secara diam-diam dan rela mengambil 
resiko tinggi. Oleh karenanya, diharapkan Pemerintah membuat kebijakan mengenai praktik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bayi_tabung
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sewa rahim di Indonesia. Dan di harapkan juga agar aturan sewa rahim di Rusia diperbaharui 
sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak antara orangtua pemesan dan ibu pengganti 
mengenai praktik sewa rahim. 
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PENGATURAN HAK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM PERJANJIAN 
SURROGACY (SEWA RAHIM) 

 

MARWATI ARLITA 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan yang mendasari tidak dilegalkannya praktik 
sewa rahim di Indonesia dan mengkaji tentang peraturan sewa rahim di Negara Ukraina dan 
Rusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan 
bersumber pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepkan sebagai 
kaidah dan norma. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa di Indonesia praktik sewa 
rahim bertentangan dengan hukum positif Indonesia khususnya terdapat dalam pasal 127 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang praktik sewa rahim. Hasil analisa 
menyatakan bahwa praktik sewa rahim di Ukraina dan Rusia di legalkan. 

Kata Kunci : Tidak legal, Peraturan, Sewa Rahim 

 

ABSTRACT 

This research purpose to find out the base reason of illegality surrogacy practice in Indonesia 
and to examine the surrogacy regulation in Ukraina and Rusia. This research is use normative 
method as the research method which base on the regulation and the law that has been 
concepted as the rule and norm. The result research conclusion that surrogacy practice in 
Indonesia is contradiction with the positive law in Indonesia specially on section 127 of 
regulation No. 37 in 2009 that prohibit surrogacy practice. The analysis result is declare that 
surrogacy practice in Ukraina and Rusia are legal. 

 

Keywords : Illegality, Regulation, Surrogacy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Sudah menjadi fitrah manusia berkeinginan untuk memiliki keturunan 

pada saat setelah berlangsungnya pernikahan. Akan tetapi, masih banyak dari 

kalangan suami-istri yang menjumpai hambatan untuk memperoleh keturunan. 

Sehingga ada beberapa diantara mereka yang tidak dapat menghasilkan 

keturunan kemudian mengangkat seseorang untuk dijadikannya sebagai anak. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, 

 “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”1 

 
 Dewasa ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan maju 

dengan demikian pula halnya dengan perkembangan cara untuk memperoleh 

keturunan semakin banyak pula, salah satu cara untuk memperoleh ketrunan 

yaitu dengan melakukan metode Surrogacy atau yang di Indonesia kita di kenal 

dengan istilah sewa rahim.  

Surrogacy merupakan perluasan dari metode bayi tabung yang dikenal 

sebagai perjanjian sewa rahim, yaitu perjanjian antara seorang wanita yang 

mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk 

menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan 

1 Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi 

tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat.2  

Pada dasarnya timbulnya kontrak sewa rahim atau surogasi karena 

adanya metode bayi tabung ( fertilisasi in vitro )  yaitu penyuburan sebuah ovum 

oleh sperma di luar tubuh atau pada suatu lingkungan buatan, yang meliputi 

konsepsi maupun perkembangan keseluruhan zygot sampai menjadi terpisah dari 

tubuh sang ibu namun membesarkan sang bayinya dalam  uterus sang ibu.  

Fertilisasi in vitro bertujuan untuk membantu pasangan suami istri 
yang tidak dapat melahirkan keturunan secara alami. Proses kehamilan 
yang menggunakan cara fertilisasi in vitro ini pertama kali berhasil di 
lakukan oleh DR. P.C Sreptoe dan DR. R.G. Edwards atas pasangan 
suami istri jhon brown dan leslie. Sperma dan ovum yang digunakan 
berasal dari pasangan suami istri serta embrionya di transplantasikan 
kedalam Rahim istrinya sehingga pada tanggal 25 juli 1978 lahirlah 
bayi tabung yang pertama yang bernama Louise Brown di Oldham 
Inggris.3 

  
Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi proses surrogate mother ini 

cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus infertilitas, tetapi 

ternyata proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang berlaku 

serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. Begitu juga 

dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan hukum 

perikatan nasional, terlebih-lebih objek yang diperjanjikan sangatlah tidak 

lazim, yaitu rahim, baik sebagai benda maupun difungsikan sebagai jasa.4 

Di Indonesia bayi tabung sudah sering dilakukan dan telah di legalkan 

serta memiliki aturan tersendiri namun berbeda halnya dengan metode sewa 

rahim yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena tidak adanya 

2 Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di 
Indonesia?,PT Gramedia Indonesia , Jakarta, 2012, hlm. 35-36.  

3 Salim HS,(I) Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kuhperdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2006, hlm. 14 

4 Desriza Ratman.Op.Cit., hlm 8   
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aturan yang jelas yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga banyak 

pasangan yang ingin memperoleh keturunan namun karena si istri mengidap 

suatu penyakit tertentu yang memyebabkan rahimnya harus di angkat dan 

kehilangan tempat untuk berkembangnya janin. Oleh karena situasi tersebut 

maka timbul kekhawatiran tidak dapat memliki anak, dan tidak menutup 

kemungkinan bahwa dapat di lakukan dengan metode sewa rahim. 

Pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa 

kontrak surogasi ini bukan merupakan upaya kehamilan diluar cara ilmiah 

seperti yang disebutkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan tersebut 

yaitu:  

(1) 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. 
(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 

Pada Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi Pada Pasal 40 Ayat (1) dan (2) yaitu:  

(1) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah 
hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat 
perkawinan yang sah dan mengalami ketidak suburan atau 
infertilitas untuk memperoleh keturunan.  

(2) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan hasil 
pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang 
bersangkutan dan ditanamkan dalam Rahim istri dari mana ovum 
berasal.  Serta kontrak surogasi atau sewa Rahim di anggap tidak 
memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata. Yaitu tidak terpenuhinya 
salah satu unsur yaitu causa yang halal.  

 



 
 

4 
 

Praktik surogasi dilarang di Indonesia. Larangan tersebut termuat 

dalam peraturan umum mengenai "bayi tabung" pada Pasal 16 UU No.23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan 

No.72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi 

Buatan. Dari kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan kalau praktik "ibu 

pengganti" dilarang pelaksanaannya di Indonesia, dan dipertegas dengan adanya 

sanksi pidana bagi yang mempraktikkannya (Pasal 82 UU No.23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan). 

Namun jika kita melihat dari sisi lain bahwa setiap warga negara 

memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yaitu termasuk hak untuk memiliki 

keturunan. Hak itu tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

pasal 16 Ayat (3), yaitu : “Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan 

fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari 

masyarakat dan Negara” 

Selain itu juga, melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap 

manusia sebagai pemenuhan atas fungsi pranata keluarga. Hak ini diatur antara 

lain pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUDNRI), Pasal 16 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM), Pasal 2 piagam HAM Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang 

Hak Asasi Manusia, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dengan demikian, negara wajib 

menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk 

keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.  

Adanya pertentangan hukum mengenai hal tersebut, dirasa perlu untuk 

mengupayakan suatu perlindungan hak bagi pasangan suami istri agar dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bayi_tabung
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melakukan surrogate mother sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan yang 

merupakan hak asasi bagi setiap orang. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan 

dan untuk memberikan arahan dalam penelitian, maka pokok permasalahan 

yang di rumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengapa praktik sewa rahim (surrogacy) tidak di legalkan di 

Indonesia ? 

2. Bagaimanakan pengaturan hukum di negara Ukraina dan Rusia 

terkait praktik sewa rahim (surrogacy) ? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar tidak dilegalkannya 

praktik sewa rahim di Indonesia. 

b. Untuk mengkaji, menelaah dan mengetahui pengaturan sewa 

rahim di negara Ukraina dan Rusia. 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :  

a. Secara Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, 

khususnya dalam  hukum perjanjian diluar KUH Perdata. 

b. Secara Praktis 
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Diharapkan dapat memberikan informasi masyarakat luas serta 

sebagai bentuk sosialisasi, terutama bagi masyrakat yang ingin 

meiliki keturunan serta dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah, legislatif  untuk menentukan kebijakan yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya hak untuk 

memperoleh keturunan dengan mengunakan metode sewa rahim.   

 

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta untuk 

memperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan mengarah mengenai 

permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini hanya difokuskan 

pada pembahasan mengenai dasar tidak dilegalkannya praktik sewa rahin di 

Indonesia dan pengaturan hukum negara Ukraina dan Rusia terkait praktik 

sewa rahim. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Istilah dan Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst. 

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH 

Perdata Perjanjian diberi pengertian sebagai:  

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 

 
Perumusan itu terlalu luas dan kurang lengkap. Perjanjian sebagai 

suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana 

suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaan janji itu.5 

Salim HS, memberikan definisi perjanjian adalah sebagai berikut: 

“hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang 

lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas 

prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”6 

Sudikno Mertokusumo, memberi pengertian perjanjian sebagai berikut: 

“perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”7 

5 R. Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4 
6 Salim HS (II), Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 

2003, hlm 27 
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 97-98 
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R. Subekti mengartikan perjanjian sebagai: “Suatu peristiwa bahwa 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.”8 

R. Setiawan mengartikan perjanjian sebagai: “Suatu perbuatan hukum 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih.”9 

 

B. Asas-Asas Dalam Perjanjian  

Asas-asas hukum perjanjian sebagai landasan pemikiran dalam hukum 

perjanjian terdapat baik dalam sistem hukum Indonesia (civil law) ataupun 

sistem common law.  

Di dalam KUH Perdata dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan 

berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian 

hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu adalah:10 

1) Asas kebebasan berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentun 

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.”  

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang 

memberikan kebabasan kepada para pihak untuk:  

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 
b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

8 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1 
9 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, hlm. 49   
10 Salim HS,(II), Op Cit,  hlm. 9  
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c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan 
persyaratannya;  

d) Menetukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau 
lisan.    

Para pihak bebas membuat kontrak (freedom of contract ) 

dan mengatur sendiri isi kontrak terrsebut sepanjang memenuhi 

ketentuan sebagai berikut:11 

a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 
b) Tidak dilarang oleh Undang-Undang; 
c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 
d) Sepanjang kontrak tersebut dilakukan dengan itikad 

yang baik. 
 

2) Asas konsensualisme  

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 

1320 Ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa 

salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya kesepakatan 

kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang 

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan 

secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah 

pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak kedua 

belah pihak.  

Asas konsensualitas mempunyai arti yang penting yaitu 

bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan 

dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut 

dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang timbulkan karenanya) 

sudah dilahirkan pada saat  atau detik tercapainya consensus atau 

kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah 

11 Munir Fuady, Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ), PT citra Aditya bakti, 
Bandung 2001 hlm.30 
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apabila hal-hal pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu 

formalitas.12 

3) Asas pacta sunt servanda ( asas kepastian hukum ) 

Asas pacta sunt servanda atau yang disebut juga asas 

kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. 

Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak 

ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para 

pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak 

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak.  

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 

1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “ perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”  

4) Asas itikad baik ( geode trouw ) 

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat 

(3) KUH Perdata, yang berbunyi: “ perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, 

yaitu pihak kerditur dan debitur harus melaksanakan substansi 

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau 

kemauan baik dari para pihak.  

5) Asas kepribadian  ( personalitas ) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan 

bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak 

12 Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, Hukum Bisnis. Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika 
Aditama, Bandung, 2004 hlm. 95 
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hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat 

dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.  

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “ pada umumnya 
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau 
perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” 

 
Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “ perjanjian hanya 
berlaku antara pihak yang membuatnya.”  

 
 
 

C. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian: 

Syarat sahnya suatu perjanjian di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata, 

sebagai berikut: 

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) para subyek hukum 

atau orang dapat terjadi dengan:13 

a. Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata atau tertulis. 

b. Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat. 

 
2) Kecakapan bertindak 

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 

menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk 

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran 

kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.  

 

 

13 C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T Kansil, Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum 
Perdata, PT Pradyana Paramita, Jakarta, 2006 hal 224 
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3) Adanya obyek. 

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek 

perjanjian adalah prestasi. Prestasi ini terdiri atas: 

a. Memberikan sesuatu 

b. Berbuat sesuatu, dan 

c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata). 

4) Adanya causa yang halal. 

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak diperjelas perngertian causa 

yang halal. Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang 

terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 

1927 mengartikan causa yang halal sebagai sesuatu yang menjadi tujuan 

para pihak.  

D. Istilah Pengertian Sewa-Menyewa Rahim (kontrak surogasi) 

Istilah kontrak surogasi berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu 

barring contract, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan surrogacy 

contract.14 

Sewa-Menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 

KUHPerdata. Sewa-Menyewa dalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada 

pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di 

sanggupi oleh pihak yang terakhir itu ( Pasal 1548 KUH Perdata ).15 

14 Salim HS (I)., Op Cit, hlm 10 
15 Salim HS (II), Op Cit hal. 58  
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Sewa rahim yaitu menggunakan rahim wanita lain untuk 

mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih 

lelaki (sperma) (pasangan suami isteri), dan janin itu dikandung oleh wanita 

tersebut sehingga dilahirkan.16  

Kontrak surogasi adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara 

orang tua pemesan dengan ibu surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, 

melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan 

berdasarkan jangka waktu yang telah di sepakati oleh keduanya.17 

 

E. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim  

Sepasang suami istri menyewa rahim seorang perempuan untuk 

menampung serta merawat benih mereka, maka ada beberapa macam 

pembagian dari masalah penyewaan rahim ini, yaitu : 

1. Bentuk pertama. 
Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), 

kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Proses seperti ini 
digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, akan tetapi 
rahimnya dibuang yang di sebabkan oleh pembedahan, memiliki cacat rahim 
yang di akibatkan oleh  penyakit yang kronis atau sebab-sebab yang lain. 

2. Bentuk kedua. 
Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah 

disenyawakan dan dibekukan kemudian dimasukkan ke dalam rahim 
perempuan yang di sewa selepas kematian pasangan suami isteri itu. 

3. Bentuk ketiga 
Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan 

suaminya yang sah ) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Dalam hal 
ini adalah pada situasi seorang suami mandul dan isteri ada halangan atau 
kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik. 

4. Bentuk keempat. 
Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain (bukan istri 

yang sah), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Hal ini terjadi  
apabila isteri terkena atau memiliki penyakit pada ovari, sedangkan 

16Indah Sari, dalam “Makalah Sewa Rahim” dapat diakses di 
http://indahmsarinews.blogspot.co.id/2016/02/makalah-sewa-rahim.html. Di akses tgl 29 januari 2017 

17 Salim HS (I), Op.Cit., hal. 13 
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rahimnya tidak mampu untuk menjalani proses kehamilan, atau isteri telah 
mencapai tahap putus haid (monopause) 

5. Bentuk kelima. 
Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan, kemudian 

dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam 
keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari 
isteri yang tidak boleh hamil. 

 
Penggunaan suroogate mother tergantung pada kondisi dan pasangan 

suami istri yang memesan. Ada pasangan suami istri yang kurang baik sperma 

suaminya, yang bersangkutan dapat memilih menggunakan sperma donor dan 

ovumnya berasal dari istri, kemudian di transplantasikan ke Rahim suroogate 

mother. Surrogate mother inilah yang nantinya akan mengandung atau 

melahirkan bayi atau anak tersebut. 

 

F. Substansi / Isi Kontrak Surogasi 

Leenen mengemukakan substansi yang harus dimuat dalam kontrak 

antara seorang ibu pengganti dengan ibu pemesan. Substansi atau isi perjanjian 

itu dapat berupa :18 

1. Kesediaan ibu pengganti untuk menerima inseminasi buatan;  
2. Kesediaan ibu pengganti memberi nama kepada anak ( bayi ) yang 

diperoleh dari orang tua genetis; 
3. Kesediaan ibu pengganti menyerahkan anak atau bayi kpada orang 

tua genetis segera setelah melahirkannya; 
4. Kesediaan ibu pengganti untuk membantu penuh dalam 

penyelesaian prosedur-prosedur hukum keluarga berkaitan dengan 
status hukum yang diinginkan dan perubahan nama kluarga 
anaknya; 

5. Kesediaan ibu pengganti untuk selama masa kehamilan bertindak 
baik terhadap janin; 

6. Kesediaan orang tua genetis untuk memberikan uang jasa kepada 
ibu pengganti. 

 
 
 
 

18 Salim HS (I)., Op Cit, hlm 23 
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G. Subjek dan Objek Kontrak Surogasi 

Pada dasarnya yang menjadi para pihak dalam kontrak surogasi adalah 

orang tua pemesan dan ibu pengganti. Subjek dalam kontrak surogasi dapat 

berubah setiap saat, yang disesuaikan dengan kondisi yang dialami dari orang 

pemesan dengan ibu pengganti. Hal-hal yang menjadi objek dalam kontrak 

surogasi adalah menerima embrio, mengandung, menjaga janin, melahirkan 

anak, menyerahkan anak itu kepada keluarga pemesan. Penyerahan itu dapat 

dilakukan secara nyata dan yuridis19.  

 

H. Sebab-Sebab dari Sewa Rahim 

Ada beberapa hal yang menyebabkan sewa rahim dilakukan di 

antaranya:20 

1) Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung 
secara alami. Hal ini bisa disebabkan karena wanita tersebut 
ditimpa penyakit atau kecacatan yang kemudian menghalanginya 
dari keinginan untuk mengandung dan melahirkan anak.  

2) Seorang wanita yang ingin memiliki anak, tetapi rahim wanita 
tersebut telah dibuang karena pembedahan ataupun karena masalah 
yang lainnya. Hal ini tentunya tidak memungkinkan dirinya untuk 
hamil.  

3) Seorang wanita yang ingin menjaga kecantikan tubuhnya 
dengan menghindarkan diri dari akibat kehamilan, 
melahirkan  dan  menyusui. Karena dengan hamil, melahirkan, dan 
menyusui dikhawatirkan akan berakibat negatif terhadap keindahan 
bentuk tubuhnya. Misalnya kegemukan dan lain sebagainya.   

4) Seorang wanita yang ingin memiliki anak tetapi pada saat yang 
bersamaan dia telah putus haid (menopause).  

5) Seorang wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewa 
rahimnya kepada orang lain. Hal ini bisa jadi disebabkan karena 
persoalan ekonomi yang sangat mendesak. 

19 Salim HS (I)., Op Cit, hlm 21-22 
20 Blog Hakam Abbas “ sebab-sebab dan tujuan sewa Rahim” dapat di akses pada 

http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/sebab-sebab-dan-tujuan-sewa-rahim.html. Diakses pada 1 februari 
2017 
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I. Dasar Pengaturan Sewa Rahim (Contract Surrogacy) 

Sewa menyewa rahim pada prakteknya sangat berhubungan dengan 

hukum perjanjian atau perikatan.  Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian 

didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang 

mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.  Dengan kata lain 

masing-masing orang yang mengadakan perjanjian mempunyai keterikatan, 

mengikatkan diri pada sebuah perjanjian.  Kemudian pada pasal 1233 KUH 

Perdata, perikatan ditegaskan sebagai sesuatu yang dilahirkan karena perjanjian 

maupun undang-undang.  Karena itu, berdasarkan kedua pasal tersebut semua 

yang tercantum atau diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan 

termasuk kepada unsur perjanjian. Selain itu, untuk mengetahui sahnya suatu 

perjanjian maka persyaratan dari suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para 

pihak.  Dalam pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian meliputi bebarapa hal 

antara lain:  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu. 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar 

hukum dalam pelaksanaan kontrak surogasi adalah:21 

1. Pasal 1320 KUH Perdata 
Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian 

2. Pasa 1338 Ayat (1) KUH Perdata. 

21 Salim HS (I), Op Cit, hlm 17-18 
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“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya” 

3. Pasal 1548 KUH Perdata tentang sewa-menyewa 
Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang 
kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu 
harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir ini.  

4. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
Pasal ini mengatur tentang kehamilan diluar cara alami. 

 

Melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai 

pemenuhan atas fungsi pranata keluarga. Hak ini diatur antara lain pada pasal 

28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUDNRI), pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM), Pasal 2 piagam HAM Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang 

Hak Asasi Manusia, dan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dengan demikian, negara wajib 

menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk 

keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pada Penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian 

hukum jenis ini acap kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hokum yang dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

di anggap pantas.22 

 

B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah : 

1. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ) yaitu pendekatan 

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terdiri atas bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang dikaji dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang sedang 

dihadapi.23 

22 Amirudin dan H.Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo  Persada, 
Jakarta, 2014 hlm.118   

23 Amirudin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.8, edisi pertama, PT. 
Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 32  
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2. Pendekatan Konseptual ( Coneptual Approach ) yaitu pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ang berkembang 

dalam ilmu hukum.24 

C. Sumber Dan Jenis Data Atau Bahan Hukum 

Data dalam penulisan ini bersumber dari data kepustakaan yang terdiri 

dari: 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 

berkaitan dengan penelitian ini :  

a. Undang –Undang Dasar 1945  

b. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d. Undang –Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para 

ahli dan bahan-bahan lainnya seperti dokumen yang digunakan sebagai 

penunjang dalam penelitian ini.  

3. Bahan hukum tersier  

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).  

 

 

24 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-6, Bayu Publishing, 
Malang, 2012, hlm.310 
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D. Teknik Dan Alat Pengumpul Data Atau Bahan Hukum 

Berdasarkan sumber dan jenis data  maka teknik pengumpulan data 

atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi 

dokumen, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan menelaah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti 

peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku yang terkait dengan 

masalah yang diteliti.  

 

E. Analisis Data atau Bahan Hukum  

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu 

menjelaskan menggambarkan dan menganalisa bahan hukum yang ada dan 

dihubungkan dengan studi dokumen dan teori-teori atau aturan hukum yang ada 

sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dengan metode yang 

memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu mengenai objek penelitian 

yang nantinya akan ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tidak Dilegalkannya Praktik Sewa Rahim Di Indonesia. 

Indonesia merupakan salah satu negara dimana praktik sewa rahim 

adalah dilarang dan menuai pro dan kontra diantara kalangan masyarakat maupun 

ulama. Salah satu aturan yang jelas melarang dilakukannya praktik sewa rahim ini 

adalah pada pasal 127 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Menurut ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, upaya kehamilan di luar cara 

alamiah dapat dilakukan dengan menggunakan metode bayi tabung, dimana hasil 

pembuahan harus ditanamkan di dalam rahim dari mana sel telur berasal. Jika 

ditafsirkan secara gramatikal, di dalam ketentuan pasal tersebut terdapat suatu 

kontradiksi norma. Dikatakan bahwa undang-undang mengakui adanya suatu 

kondisi di mana pasangan suami istri sewaktu-waktu dapat membutuhkan suatu 

upaya kehamilan di luar cara alamiah.  

Tetapi ketentuan “ditanamkan di dalam rahim istri dari mana ovum itu 

berasal”, justru menuntut adanya suatu kondisi alamiah bagi seorang wanita 

untuk dapat mengandung. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan pengaturan.. 

Jika undang-undang mengakui ada orang yang memiliki kondisi tertentu, 

seharusnya Undang-Undang memberikan perlakuan yang berbeda dari 

kebanyakan orang. Ketentuan ini jelas tidak dapat diterapkan kepada seorang 

wanita yang telah kehilangan rahim akibat suatu penyakit. 
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Arti penting keturunan dalam sebuah perkawinan. 

               Hadirnya seorang anak dirasa begitu penting di dalam suatu perkawinan. 

Bahkan ketidakmampuan seorang istri untuk memberikan keturunan dapat 

dijadikan dasar untuk menikah lagi atau bercerai. Di dalam pasal 4 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) 

menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lebih 

lanjut, seorang suami dapat menceraikan istrinya karena alasan tidak dapat 

memberikan keturunan. Ketentuan ini memang tidak diatur secara jelas di dalam 

UUP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UUP.  

 

surrrogacy dalam perspektif pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian  

Menurut pasal 1313 BW, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Suatu 

perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang 

terdapat di dalam pasal 1320 BW yang terdiri dari: (i) sepakat, (ii) cakap, (iii) 

suatu hal tertentu, dan (iv) causa yang halal.  

Untuk dapat melakukan surrogate mother secara sah, maka para pihak 

harus memenuhi baik syarat subjektif maupun objektif di dalam ketentuan pasal 

1320 BW. Syarat sepakat dan cakap dapat terpenuhi apabila perjanjian sudah 

disepakati oleh para pihak yang cakap menurut hukum, dimana para pihak bukan 

merupakan orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan. Persoalan lain 

terkait keabsahan surrogate mother adalah mengenai syarat objektif berupa objek 

dan causa yang halal.  
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Suatu objek perjanjian dapat ditentukan dari jenis prestasi yang akan 

dilakukan. Pasal 1234 BW menentukan macam-macam prestasi di dalam sebuah 

perikatan, yakni untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dalam hal ini  

dimana suami istri (X dan Y) melakukan pembuahan diluar cara alamiah dengan 

menggunakan metode bayi tabung. Kemudian hasil pembuahan tersebut 

dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti (Z), dimana ia akan mengandung dan 

melahirkan hasil pembuahan tersebut. Ketika ibu pengganti sudah melahirkan bayi 

yang dikandungnya, maka ia harus menyerahkan bayi yang telah dikandungnya 

kepada suami istri tersebut. Perjanjian ini tidak dapat disamakan dengan 

perjanjian sewa menyewa karena tidak terdapat dua unsur pokok dari perjanjian 

sewa menyewa, yakni objek yang berupa benda serta harga. Objek dari perjanjian 

ini tidak dapat merujuk kepada rahim, sebab tidak dapat ditentukan perihal 

penyerahan, pembebanan, dan daluarsa dari objek tersebut. Dengan kata lain, 

perjanjian ini tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian sewa rahim maupun sewa 

menyewa rahim. Oleh karena itu, surrogacy  lebih tepat dikatakan sebagai 

perjanjian jasa ibu pengganti. Polemik lain terkait surrogacy  adalah mengenai 

causa yang halal.  

Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan causa sebagai sesuatu yang 

menjadi tujuan para pihak.  Jika causa diartikan sebagai tujuan dari sebuah 

perjanjian, maka tujuan dari surrogate mother adalah untuk memperoleh 

keturunan. Pasal 1337 BW menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang 

apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Undang-undang yang terkait dengan praktik surrogate mother adalah UUK. 

Menurut ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, upaya kehamilan di luar cara 
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alamiah dapat dilakukan dengan menggunakan metode bayi tabung, dimana hasil 

pembuahan harus ditanamkan di dalam rahim dari mana sel telur berasal. Jika 

ditafsirkan secara gramatikal, di dalam ketentuan pasal tersebut terdapat suatu 

kontradiksi norma. Dikatakan bahwa undang-undang mengakui adanya suatu 

kondisi di mana pasangan suami istri sewaktu-waktu dapat membutuhkan suatu 

upaya kehamilan di luar cara alamiah. Tetapi ketentuan “ditanamkan di dalam 

rahim istri dari mana ovum itu berasal”, justru menuntut adanya suatu kondisi 

alamiah bagi seorang wanita untuk dapat mengandung. Atau dengan kata lain 

terdapat pengaturan perbedaan pengaturan terhadap kondisi tertentu dengan syarat 

yang ditetapkan. Jika undang-undang mengakui ada orang yang memiliki kondisi 

tertentu, seharusnya undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda dari 

kebanyakan orang. Ketentuan ini jelas tidak dapat diterapkan kepada seorang 

wanita yang telah kehilangan rahim akibat suatu penyakit. Selain itu terdapat 

kekurangan norma yang termuat di dalam PMK. Ketentuan pasal 2 ayat (3) 

menerangkan bahwa “Pelayanan teknologi reproduksi berbantu 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.” Artinya, upaya medis melalui metode fertilisasi in-vitro dan 

pemindahan embrio (PIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara yang 

mutakhir diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan 

kehamilan dengan didasarkan pada suatu indikasi medik. Indikasi medik yang 

dimaksud di dalam peraturan ini meliputi: (a) hanya faktor tuba; (b) faktor lain 

pada wanita selain tuba; (c) faktor pria; (d) banyak faktor; (e) faktor tidak 

diketahui. Ketentuan mengenai kualifikasi indikasi medik pada huruf (b), (c), (d), 

dan (e) tidak dijelaskan apa saja dan sejauh mana kualifikasi mengenai hal 
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tersebut. Jika melihat pada kasus histerektomi, tindakan tersebut hanya dapat 

dilakukan berdasarkan suatu indikasi medik. Bila dilakukan penafsiran secara 

ekstensif, histerektomi juga merupakan indikasi medik yang dimaksud dalam 

ketentuan PMK. Hanya saja ketentuan di dalam PMK tidak memberikan 

kesempatan untuk dilakukannya praktik surrogate mother. Atau dengan kata lain 

terdapat kekosongan norma di dalam ketentuan PMK. Adanya kontradiksi dan 

kekosongan norma dalam peraturan terkait menyebabkan timbulnya berbagai 

macam penafsiran sehingga berakibat pada kesulitan dalam pelaksaannya. 

Berdasarkan analisis dari penafsiran kedua peraturan perundang-undangan 

tersebut dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut belum memberikan rasa 

keadilan dan kepastian hukum terhadap suami istri yang memiliki kondisi yang 

tidak biasa (unusual condition) yang disebabkan karena suatu alasan medis. Oleh 

karena itu, causa yang terlarang tidak bisa mengacu kepada ketentuan UUK dan 

PMK.  Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menentukan 

jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan yang 

termuat di dalam pasal 35, antara lain (a) pelacur; (b) penari erotis; (c) milisi atau 

tentara bayaran; dan (d) jabatan atau pekerjaan yang dilarang di negara penerima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat makna kesusilaan berkaitan dengan segala 

hal yang dapat membangkitkan nafsu birahi, sesuatu yang berhubungan dengan 

prostitusi, atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Dalam 

hubungan ini, jika makna kesusilaan tersebut dikaitkan dengan surrogate mother, 

hal ini ada tidak kaitannya sama sekali. Surrogate mother bukan merupakan suatu 

perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang lain maupun suatu 

bentuk prostitusi. Praktik ini memanfaatkan kecanggihan teknologi di bidang 
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kedokteran, sehingga tidak memerlukan kontak fisik antara suami-istri dengan ibu 

pengganti. Dengan demikian, causa dari surrogate mother adalah tidak 

bertentangan dengan kesusilaan serta tidak terdapat unsur perbuatan yang amoral. 

Selanjutnya terkait dengan causa terlarang apabila bertentangan dengan ketertiban 

umum. Pengertian ketertiban umum tidak dijelaskan di dalam BW, peraturan 

perundang-undangan, maupun yurisprudensi, sehingga tidak ada batasan yang 

umum mengenai hal tersebut. Menurut ketentuan dalam Prinsip Siracusa tentang 

Pembatasan Hak-hak Sipil dan Politik (Siracusa Principle on the Limination and 

Derogation of Provision in the International Covenant on Civil and Political 

Rights 1984), ketertiban umum dapat diartikan sebagai sejumlah aturan yang 

menjamin keberlangsungan hidup masyarakat atau seperangkat prinsip-prinsip 

dasar yang dianut masyarakat. Menghormati hak asasi manusia merupakan bagian 

dari ketertiban umum. Surrogate mother merupakan salah satu upaya seseorang 

untuk dapat memenuhi hak asasi manusianya untuk melanjutkan keturunan 

ditengah keterbatasan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, surrogate mother 

tidak dapat dikatakan melanggar ketertiban umum. Dengan demikian, surrogate 

mother telah memenuhi semua syarat sah perjanjian yang diatur di dalam 

ketentuan pasal 1320 BW, sehingga perjanjian ini adalah sah serta memiliki dasar 

hukum perjanjian yang jelas. 

Berikut ini adalah sewa rahim di tinjau dari berbagai prespektif, yaitu: 

1. Sewa Rahim Di Tinjau Dari Perspektif  Hukum Perdata Indonesia 

Perkembangan teknologi di bidang kedokteran, telah menemukan 

metode baru yaitu inseminasi buatan yang dikenal dengan sebutan in vitro 

fertilization (program bayi tabung). Teknologi kedokteran ini ditemukan pada 

tahun 1970-an yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah 
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bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan (mandul). 

Sejalan dengan pembuahan in virto fertilization (IVF) yang semakin pesat, 

muncul ide surrogate mother (ibu pengganti/sewa rahim/gestational 

agreement) yaitu wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu 

perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali 

bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang 

tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung. 

Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi proses surrogate mother ini 

cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus infertilitas, 

tetapi ternyata proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang 

berlaku serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. 

Begitu juga dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan 

hukum perikatan nasional, terlebih-lebih objek yang diperjanjikan sangatlah 

tidak lazim, yaitu rahim, baik sebagai benda maupun difungsikan sebagai 

jasa. 

Praktek surrogate mother atau lazim diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya 

kehamilan di luar cara yang alamiah. Dalam hukum Indonesia, praktek ibu 

pengganti secara implisit tidak diperbolehkan. Dalam pasal 127 UU No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) diatur bahwa: 

 Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh 
pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: 
a. Hasil pembuahan dari sperma dan ovum dari suami dan istri yang 

bersangkutan di tanamkan ke rahim istri dimana ovum itu berasal; 
b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan untuk itu; 
c. Pada fasilitas layanan kesehatan tertentu. 
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Hal ini berarti bahwa metode atau kehamilan diluar cara ilmiah 

selain yang di atur dalam pasal pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Larangan praktik 

sewa rahim ini juga tercantum dalam: 

a. Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. 

-  Pasal 4 :  

Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan 
kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah 
dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta 
berdasarkan pada suatu indikasi medik. 

 
-  Pasal 10 : 
 

(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. 

 

b. SK Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan 

Bayi Tabung di RS, terdapat 10 pedoman: 

a. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur 

dan sperma suami istri yang bersangkutan; (Pedoman no.1). 

b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan 

infertilitas sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari 

pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan; (Pedoman 

no.2). 

c.  Dilarang melakukan surrogacy dalam bentuk apapun; (Pedoman 

no.4). 

Selain itu juga praktik ini di larang karena:  
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a. Bertentangan dengan kesusilaan:25 
1. Tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan 

umumnya masyarakat Indonesia atau di lingkungannya. 
2. Bertentangan dengan kepercayaan yang dianut salah satu agama  

(Islam) karena terdapat unsur pokok yang mengharamkan 
praktik surrogate mother, yaitu unsur zina. 

b. Bertentangan dengan ketertiban umum: 
1. Akan menjadi pergunjingan di dalam masyarakat sehingga 

wanita surrogate besar kemungkinan akan dikucilkan dari 
pergaulan. 

2. Terlebih lagi bila status dari wanita surrogate mother adalah gadis 
atau janda 

c. Bertentangan juga terhadap pokok-pokok perjanjian atau perikatannya 
itu sendiri, di mana rahim itu bukanlah suatu benda (hukum 
kebendaan) dan tidak dapat disewakan (hukum sewa-menyewa) yang 
terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 
 

3. Sewa rahim ditinjau dari hak asasi manusia 

Dalam rangka menjalankan amanat UUDNRI 1945, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Tap MPR Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang HAM yang mana pada pasal 2 lampiran piagam 

HAM menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”  

25 https: Kinkin Mulyati dalam blog “surrogate mothe (ibu pengganti/sewa rahim) dalam perspektif 
hukum” //kinkinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibu-penggantisewa-rahim-dalam-
perspektif-hukum/. Di akses pada 13 april 2017 
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Di dalam ketentuan pasal 1 Tap MPR tersebut menyatakan bahwa 

lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah ditugaskan 

untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman 

mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Ketentuan pasal 43 

Piagam HAM memberikan jaminan terhadap perlindungan, pemajuan, dan 

penegakan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Lebih lanjut 

pada pasal 44 menegaskan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi 

manusia yang sesuai dengan prinsip hukum yang demokratis, maka dijamin, 

diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. UU HAM 

tak luput mengatur kebebasan warga negara untuk berkeluarga dan 

melanjutkan keturunan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 sebagai 

berikut,  

(1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah.  

 
Komitmen pemenuhan HAM ini direfleksikan ke dalam beberapa 

ketentuan di dalam UU HAM, sebagai berikut:  

Pasal 2  
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.  
 
Pasal 5  
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan 
memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat 
kemanusiaannya di depan hukum.  

 
Pasal 8  
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. 
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Dengan demikian, hak untuk melanjutkan keturunan dan 

membentuk keluarga merupakan HAM yang telah diakui keberadaannya di 

dalam hukum internasional dan hukum nasional. Konsekuensi dari 

keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati (to respect), 

melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) nya bagi setiap warga 

negara. 

 
2. Sewa Rahim Ditinjau dari Hak Asasi Anak 

Anak adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak sebagaimana hak 

yang dimiliki orang dewasa.  Hak anak setara dengan hak orang dewasa. 

Akan tetapi dalam kasus penyewaan rahim anak diperlakukan sebagaimana 

barang atau benda yang dapat berpindah dari ibu yang satu ke ibu yang 

lain.  Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ibu yang melahirkan 

hilang karena tergerus oleh perjanjian orang dewasa, yang satu bermotif 

ekonomi dan yang lainya bermaksud memenuhi segala macam keinginannya 

yang tidak mampu ia dapatkan.  Akibat dari tarik menarik dua kehendak ini, 

anak dijadikan sebagai obyek “perdagangan”.  

Praktek sewa rahim atau ibu pengganti tidak disadari sudah 

menghancurkan masa depan kehidupan manusia.  Bagaimana mungkin 

seorang ibu tega memberikan bayi yang dikandung dan dilahirkannya kepada 

orang lain, padahal ia sudah mempertaruhkan nyawanya sendiri.  Dari 

beberapa indikasi terjadinya praktek sewa rahim latar belakang ekonomilah 

yang paling kuat melandasi praktek sewa rahim tersebut, sehingga untuk 

mengadakan perjanjian tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang 
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mungkin akan dialaminya, baik bagi dirinya sediri maupun bagi bayi yang 

akan dilahirkannya kelak.   

Dalam kasus sewa rahim terdapat sederet pelanggaran terhadap hak 

asasi anak.  Hak tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa 

pelanggaran:26 

a. Penelantaran : 

1) Anak kehilangan kasih sayang, anak yang dilahirkan oleh “si 

ibu sewa” tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu 

kandungnya sendiri. 

2) Anak tidak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri.   

3) Anak disuramkan asal usulnya. 

4) Anak dipisahkan dari ibu kandungnya. 

b. Perlakuan salah : 

1) Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum antara lain 

tidak dilahirkan di luar pernikahan sah, baik menurut agama 

maupun negara.  

2) Anak dieksploitasi secara ekonomi. 

3) Anak membawa beban psikologi  yang berat. 

Dalam prakteknya, sewa rahim atau ibu pengganti membuka peluang 

lebar adanya anak yang dilahirkan di luar nikah. Seorang gadis atau janda yang 

bersedia untuk melahirkan tanpa nikah dan hanya disewa rahimnya saja, dapat 

26Kinkin Mulyati dalam blog “surrogate mothe (ibu pengganti/sewa rahim) dalam perspektif hukum” 
http://kinkinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibu-penggantisewa-rahim-dalam-perspektif-
hukum/. Di akses pada 13 april 2017 
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membawa dampak buruk serta penderitaan terhadap masa depan anak, di 

antaranya adalah :  

a. Anak terlahir dengan status “anak di luar nikah”. 

b. Anak kehilangan hak waris orang tua kandungnya. 

c. Anak mendapat stigma buruk di masyarakat. 

d. Anak tersebut dapat disangkal oleh orang tua kandungnya maupun oleh orang 

tua titipan. 

Mengenai point d di atas, dalam pelaksanaannya anak yang dihasilkan 

dari proses sewa rahim, sangat memungkinkan adanya penolakan atau sangkalan 

dari dua pihak sekaligus.  Pertama dari orang tua kandung, kedua dari orang tua 

biologis (yang punya benih).  Di bawah ini beberapa kemungkinan terjadinya 

penolakan anak :27 

a. Jika anak terlahir dari ibu kandung (yang disewa rahimnya) dan status ibu 

tersebut tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah, maka anak yang 

dilahirkannya itu dapat saja ditolak oleh ayah biologisnya (penitip sperma) 

karena biaya yang dijanjikan ternyata tidak ada, apalagi jika anak tersebut 

terlahir dalam keadaan cacat, dengan dalil bahwa anak tersebut bukan anaknya 

karena tidak terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah.  Pasal 42 UU 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.  Kemudian 

pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau 

dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. 

27 Farida Ari “sewa rahim “ dapat dilihat di http://munfarida.blogspot.co.id/2011/01/sekilas-tentang-
sewa-rahim.html. di akses pada 2 mei 2017  
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b. Jika anak terlahir dari ibu kandung (yang disewa rahimnya) dan status ibu 

tersebut terikat oleh suatu perkawinan yang sah, maka anak yang 

dilahirkannya itu dapat ditolak oleh suami dari ibu tersebut.  Dengan dalil 

pasal 44 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : 

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan 

oleh istrinya bila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah 

berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan. 

2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak 

atas permintaan pihak yang berkepentingan. 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya begitu 

menderitanya anak yang dilahirkan melalui praktek sewa rahim atau ibu 

pengganti. Anak dapat kehilangan statusnya sesaat setelah dilahirkan sekaligus 

kehilangan hak-haknya sebagai manusia. 

Perdebatan di seputar sewa menyewa rahim atau ibu pengganti menjadi 

perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan karena 

hukum bayi tabung, tidak ada pembahasannya dalam nash maupun kitab-kitab 

klasik. Ada dua kelompok sehubungan dengan permasalahan ini, yaitu kelompok 

yang mendukung atau membolehkan dan kelompok yang menolak atau 

mengharamkan. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah :28 

a. Pendapat yang menolak atau mengharamkan yaitu : 

1) Ibrahim Hosein, mantan Ketua Fatwa MUI mengatakan bahwa inseminasi 

buatan dan bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan 

28Nur rofikoh “makalah issue sewa rahim” http://vikohaspi.blogspot.co.id/2014_11_01_archive.html. 
di akses 12 mei 2017 
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suami istri. Proses kehamilan tidak dalam rahim wanita atau sel telur dari 

donor, atau benihnya dari pasangan suami isteri, tetapi embrio itu 

diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi 

buatan dan bayi tabung demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum 

Islam. 

2) Asy-Syaikh ‘Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang 

menggunakan wanita pengganti itu jelas tidak dibenarkan, karena menurut 

beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan 

sekehendak hati dari yang satu ke yang lainnya, karena rahim wanita yang 

mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan penumbuhan 

janin yang mengkonsumsi zat makanan dari darah ibunya. 

b. Pendapat yang membolehkan penggunaan sewa rahim, yakni: 

1) Ali Akbar menyatakan bahwa : menitipkan bayi tabung pada wanita yang 

bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab 

rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak wanita lain 

dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah 

memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya. 

2) H. Salim Dimyati berpendapat : bayi tabung yang menggunakan sel telur 

dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu 

yang lain (ibu pengganti), maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya 

anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak 

angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak 

kandung. Pendapat di atas menyamakan status anak yang dilahirkan 
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melalui sewa rahim dengan anak angkat, yang tidak mempunyai hak untuk 

mewarisi dan diwarisi. 

3. Sewa Rahim Di Tinjau dari Perspektif Agama  

a. Sewa Rahim dari Perspektif Agama Islam 

Perdebatan di seputar sewa menyewa rahim atau ibu pengganti 

menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat, baik muslim maupun 

non muslim.  Hal ini antara lain disebabkan karena hukum bayi tabung, 

tidak ada pembahasannya dalam nash maupun kitab-kitab klasik. Dalam 

masyarakat Islam sehubungan dengan permasalahan ini, ada dua kelompok 

yang memiliki perbedaan pendapat yaitu kelompok yang mendukung atau 

membolehkan serta kelompok yang menolak atau mengharamkan.  Di 

antara pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah :29 

 Pendapat yang menolak atau mengharamkan surrogate mother: 

a) Asy-Syaikh ‘Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang 

menggunakan wanita pengganti itu jelas tidak dibenarkan, karena 

menurut beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa 

dipindahkan sekehendak hati dari yang satu ke yang lainnya, karena 

rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses 

pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi zat makanan 

dari darah ibunya. 

29Tika fajriani,  https://www.jw.org/id/publikasi/majalah/w20121215/pandangan-terhadap-pembuahan-
in-vitro/. Di akses pada 12 mei 2017 
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b) Pendapat lain ada yang mengatakan kalau inseminasi buatan itu 

dilakukan dengan sperma dan atau ovum atau dengan ibu titipan, maka 

diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat 

hukumnya, anak hasil inseminasi buatan tersebut tidak sah dan 

nasabnya atau hubungan perdatanya hanya dengan ibu yang 

melahirkan dan keluarga si ibu itu.   

 

Beberapa Fatwa ulama yang mengharamkan Sewa Rahim: 

a. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 

Setelah Al-Lajnah mempelajari (prosedur meminjam rahim), 

maka AL-Lajnah memutuskan bahwasanya tidak boleh (haram) bagi 

ibu tersebut meminjamkan rahimnya kepada anak perempuannya. 

Karena akan muncul kerusakan dalam syariat. 

b. Fatwa Abdullah Al-Jibrin rahimahullah 

Kita katakan ini adalah sesuatu yang baru dan mungkar, tidak 

ada ulama sebelumnya yang berbicara mengenai hal ini dan tidak 

disebut oleh ulama dan imam-imam orang Islam bahwa hal ini boleh. 

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini “haram” alasan yang pertama 

adalah karena perintah Allah Ta’ala agar menjaga kemaluan 

sebagaimana firman Ta’ala, (QS. Al-Mukminun:5-6) 

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-

istri mereka atau budak yang mereka miliki ; maka sesungguhnya 

mereka dalam hal ini tiada tercela.” 

c. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut 
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Adapun, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang 

tidak terikat akad perkawinan dengan wanita – dan barangkali ini 

yang banyak di bicarakan orang mengenai inseminasi- maka 

sesungguhnya tidak dapat di ragukan lagi, hal itu akan mendorong 

manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan 

mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat 

kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan 

perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi 

buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti 

ini statusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang 

sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari 

memungut anak. 

d. Menurut Mu’tamar Tarjih Muhammadiyah  

Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam 

benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW : 

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat menyirami airnya ke lading orang lain”. 

Demikian pula di haramkan karena: 

a. Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan 

martabat manusia, dan 

b. Merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan 

masyarakat. 

e.  Pendapat Munas Alim Ulama’ (NU) Di Sukorejo Situbondo 
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Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi 

suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. 

Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung 

seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama’ peserta munas 

berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 

3/326 

Rasulullah bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar 

setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di 

rahim wanita yang tidak halal baginya”. 

f. Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania  

Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram 

hukumnya dan di larang mutlak bagi dirinya karena akan 

mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan 

halangan-halangan syar’i lainnya. Dan begitu pula tidak di benarkan 

menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya 

bagi yang poligami. 

g. Yusuf Qardawi, berpendapat bahwa penyewaan rahim tidak 

diperbolehkan, larangan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan 

sebuah pertanyaan yang membingungkan, “siapakah sang ibu dari 

bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa 

karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung 

rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan 

melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. 

h. Musa Shalih Syaraf, cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya 

haram secara syara’. Jika seorang suami mandul lalu dia 

https://www.blogger.com/null
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memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa 

memberi keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila isterinya 

yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan 

keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas 

haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti 

ini, maka anak ini anak yang bukan syar’i, terlebih-lebih ia 

dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali. 

i. Said Agil Husin Al-Munawar, MA, beliau berpendapat meskipun 

sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan atau masfadah yang 

di akibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya.  Di antara 

keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. 

Bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara 

kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum 

penyewaan rahim tidak di benarkan (Haram). 

j. Fatwa Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiyyah (Lembaga Riset dan Fatwa al-

Azhar). 

Adapun menyewakan rahim maka hukumnya haram secara 

syariat.  Fatwa Majma’ al-Buhuts Al-Islamiyyah telah mengeluarkan 

keputusan nomor 1 tanggal 29 Maret 2001 yang mengharamkan 

penyewaan rahim. Para ulama fikih kontemporer pun sepakat 

mengenai keharamannya.  

Salah satu alasannya adalah karena tidak dapat dipastikan 

siapa ibu yang sebenarnya bagi bayi itu disebabkan terdapat pihak 

ketiga (pemilik rahim yang disewa). Sehingga timbul kerancuan 

tentang siapakah yang lebih berhak menjadi ibu bayi itu, apakah 
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wanita pemilik sel telur yang darinya tercipta janin itu dan yang 

membawa seluruh sifat genitasnya, ataukah wanita yang di dalam 

rahimnya seluruh proses perkembangan bayi itu berlangsung hingga 

menjadi sosok yang sempurna. 

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan, hukum 

haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa 

segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan 

seperti hewan dan pencapuran nasab. Segi etika, bahwa 

memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya 

haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa 

menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan 

kehidupan masyarakat. 

Adanya perselisihan dan perdebatan yang besar  seperti ini 

bertentangan dengan tujuan dan maksud syariat Islam berupa 

menciptakan kestabilan, ketentraman dan menghilangkan pertikaian 

atau membatasinya pada skala sekecil mungkin.30 

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Mujamma’ Fiqih 

Islamic: Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali 

karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak 

orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat: 

a. Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung 

telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke 

dalam rahim istrinya. 

30 http://dakwahkesehataniu.blogspot.co.id/2016/02/hukum-sewa-rahim-dalam-agama-
islam.html.13 february 2017  
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b. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada 

sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya 

kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. 

c. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari 

sperma suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita 

lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. 

d. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan 

wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. 

e. Sperma dari indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari 

seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam 

rahim istrinya yang lain.  

Suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka 

dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, disyaratkan spermanya 

harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak 

ketiga diantara mereka. Misalnya, dalam masalah sewa rahim. Jika 

sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka 

ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau 

sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidak 

diperbolehkan. Ketidakbolehan ini dikarenakan cara ini akan 

menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, “Siapakah 

sang ibu bayi dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang 

membawa karakteristik keturunan, ataukah yang mederita dan 

menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” Padahal, ia 
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hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Selain ibu 

tumpang anak persenyawaan in vitro juga kemungkinan membawa 

penyakit penyakit pada ibu tumpang. Sama sepeti patogen yang 

memasuki badan embrio berkemungkinan tidak dipastikan benar bebas 

dari kuman dan virus yang mana akan mengubah serba sedikit genetik 

bayi. Disamping sebab kesehatan emosi ibu tumpang juga harus 

diketahui apakah ia benar ikhlas atau pun terpaksa menjadi ibu 

tumpang. Emosi yang tidak stabil akan menggangu emosi anak yang 

dikandung, selain itu, ibu tumpang juga harus diberikan rawatan 

sepenuhnya sebelum mengandung dan selepas mengandung. Ibu 

tumpang yang sakit melahirkan anak, kemungkinan akan menyebabkan 

emosinya terus terganggu, dengan beban pikiran bahwa anaknya itu 

akan diberikan pada orang, setiap ibu mempunyai perasaan yang 

tersendiri dan tidak pernah ada ibu yang tidak menyayangi anaknya. 

b. Sewa Rahim Di Tinjau dari Perspektif Agama Kristiani 

Sebagaimana isu lain mengenai prokreasi manusia, sewa rahim 

tentunya menyita perhatian dari sisi keagamaan. Dari sudut pandang 

Kristiani, analisa moral dari teknologi reproduksi buatan ini harus 

mendapatka perhatian serius terutama terkait dengan tujuan aktifitas 

seksual dan keutuhan pernikahan. Terlebih lagi dalam posisi ini generasi 

manusia ditempatkan dalam level yang seolah-olah sejajar dengan 
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perkawinan hewan, apalagi teknik yang digunakan pada prosedur kerjanya 

sangat mirip.31 

Pada tahun 1949 Paus Pius XII dari gereja Katolik Roma adalah 

tokoh agama pertama yang menanggapi secara serius masalah reproduksi 

buatan yang dilakukan pada manusia. Beliau berkata, “the natural law and 

the divine law are such that the procreation of new life may only be the 

fruit of marriage”, yang artinya hukum alamiah dari prokreasi manusia 

(penghamilan) hanya boleh dilakuakan melalui perkawinan/ persetubuhan 

yang wajar.” 

Ditambah lagi dengan berbagai bentuk dan alasan pasangan 

untuk melakukan sewa rahim yang membuat perbuatan ini dipandang keji 

oleh Allah. Berikut ulasan dari berbagai bentuk penyewaan rahim disertai 

dengan respons iman kristiani. 

1) Jika sprema dan ovum berasal dari pasangan suami isteri namun 

mengunakan rahim wanita lain dengan alasan kecacatan atau ketiadaan 

rahim sang isteri karena berbagai faktor. Dalam bentuk penyewaan ini, 

wanita yang rahimnya disewa telah seolah-olah menjual rahimnya. Di 

samping itu, pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah 

pernikahan dengan satu partner. Dalam kasus ini, ada pihak ketiga 

yang tidak terlibat dalam hubungan pernikahan, ini merusak kekudusan 

pernikahan. 

31 John Jefferson Davis, Evangelical Ethics-Issues Facing The Church Today (New Jersey: 
Presbyterian and Reformed Publishing, 1985), hlm. 65-66 
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2) Benih yang telah disenyawakan ditumpangkan ke wanita lain karena 

orang tua benih meninggal. Ini berkitan dengan pandangan dasar dalam 

teknologi reproduksi buatan dengan persenyawaan yang tidak alamiah/ 

dengan bantuan manusia dan terjadi diluar rahim wanita, yang 

menjadikannya bukan perkawinan/ persetubuhan yang tidak wajar. 

3) Kecacatan laki-laki atau sperma laki-laki yang membuat ovum wanita 

harus dibuahi oleh sperma lain dan kemudian dititipkan ke rahim 

wanita lain. Keadaan ini lebih parah lagi, karena selain cara 

persenyawaan yang tidak wajar juga ada pihak ketiga dan keempat, 

yaitu pihak pendonor sperma dan pihak pendonor sewa rahim. 

Kerumitan ini telah menghancurkan kekudusan pernikahan dengan 

pemaksaan kehendak. 

4) Sperma sang suami disenyawakan dengan ovum wanita lain dan 

ditanam di rahim wanita lain. Dalam hal ini kerunyaman terjadi bila 

ada dua wanita pendonor, yaitu pendonor rahim dan pendonor ovum. 

Tidak dapat terlihat keterlibatan langsung pada isteri yang sah. Adopsi 

anak merupakan usaha yang lebih sederhana dan mulia dibandingkan 

cara ini.  

5) Bentuk yang terkahir adalah bila ovum dan sperma dari suami isteri 

yang sah disenyawakan dan ditanam pada isteri yang lain, dalam artian 

terjadi praktik poligami. Hal ini dijelaskan dalam Markus 10:11-12 

yang berbunyi “Lalu katanya kepada mereka: “Barangsiapa 

menceraikan isterinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam 

perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si istri menceraikan 

suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah” 



 
 

46 
 

Dalam penjelasan diatas jelaslah betapa Allah menghendaki 

kekudusan dalam pernikahan karena Ia dari kesatuan suami isteri yang Ia 

inginkan ialah keturunan ilahi, sehingga kesetiaan menjadi faktor penentu 

yang sangat diperlukan dalam hubungan suami isteri (Maleakhi 2: 15-

16).32 

 
Berikut adalah Perbandingan Argumen megenai Surrogate 

Mother (Sewa rahim) berdasarkan Scott B. Rae dalam Brave New Family. 

Affirmative (government) Oposisi (Norma Kristiani) 

Sewa rahim sesuai dengan aturan 
konstitusional dalam kebebasan 
prokreasi  (AS). 

Bayaran kepada ibu sewaan adalah 
sebuah pembayaran jasa pelayanan, 
bukan penjualan anak 

Sewa rahim berbeda dengan adopsi 
dalam pasar gelap (perdagangan 
anak/bayi) 

Sewa rahim termasuk dalam praktik jual-
beli anak 

Sewa rahim berpotensi mengekspoitasi 
ibu sewa (ekspolitasi wanita) 

Sewa rahim merusak hak ibu untuk 
berasosiasi dengan anak 

 

 

Kitab suci bersifat skeptic tentang kontribusi orang ketiga dalam 

prokreasi. Sewa rahim komersial adalah problema bahkan bagi mereka 

yang tidak percaya pada kitab suci karena kecenderungan jual-beli bayi 

yang diciptakan. Jual-beli bayi adalah adalah masalah moral yang 

mendapat perlawanan dari kebanyakan orang.33 

c. Sewa Rahim Di Tinjau dari Perspektif Agama Hindu 

Dalam program penyewaan rahim dengan prosedur-prosedur 

yang benar maupun rahim sebagai fungsi ekonomis sangatlah tidak etis, 

32 Ed Wheat, 20 Langkah  Menuju Pernikahan Yang Bahagia, (Jakarta: Karismata), hlm 32. 
33 Scott B. Rae, Brave New Families (USA: Baker books), hal167. 
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karena agama dengan tegas menegaskan bahwa penciptaan manusia adalah 

hak dan kedaulatan Tuhan Meskipun dengan ilmu pengetahuan yang 

berkembang saat ini, manusia dapat menciptakan ciptaan yang baru tetapi, 

integritas sebagai manusia harus dihormati, artinya manusia harus 

menghormati dirinya sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang paling luhur 

Berdasarkan prinsip seorang agamawan, semua hal yang bisa dilakukan, 

tidak selalu patut dilakukan. Sesuatu hal yang dianggap baik belum tentu 

benar untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. 

 

d. Sewa Rahim Di Tinjau dari Perspektif Agama Budha 

Dalam pandangan Agama Buddha, perkawinan adalah suatu 

pilihan dan bukan kewajiban. Artinya, seseorang dalam menjalani 

kehidupan ini boleh memilih hidup berumah tangga ataupun hidup sendiri.  

Sesungguhnya dalam agama Budha, hidup berumah tangga 

ataupun tidak adalah sama saja. Masalah terpenting di sini adalah kualitas 

kehidupannya. Apabila seseorang berniat berumah tangga, maka 

hendaknya ia konsekuen dan setia dengan pilihannya, melaksanakan 

segala tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Orang yang 

demikian ini sesungguhnya adalah seperti seorang pertapa tetapi hidup 

dalam rumah tangga. Sikap ini pula yang dipuji oleh Sang Buddha. 

Dengan demikian, inseminasi tidak diperbolehkan dalam agama budha. 

 

B. Pengaturan Hukum di Berbagai Negara Terkait Praktik Sewa Rahim / Ibu 

Pengganti 
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Dalam penulisan ini penulis akan menguraikan pengaturan tentang sewa 

rahim / ibu pengganti di Negara ukraina dan Rusia. 

 

1. Sewa Rahim / Ibu Pengganti Di Ukraina 

Para ahli memprediksi pertumbuhan permintaan lebih lanjut untuk 

ibu pengganti Ukraina, serta pertumbuhan jumlah wanita lokal yang ingin 

membawa kehamilan bagi pasangan asing. Faktor-faktor ini dikombinasikan 

dengan dukungan eksplisit dari undang-undang setempat membuat Kota Kiev 

menjadi pusat untuk surrogacy internasional. 

Kota Kiev ini bisa dibilang ibukota Eropa Timur. Negara ini 

sekaligus orang Eropa, tapi juga mengikuti tradisi hukum yang lebih modern. 

Ukraina memiliki undang-undang Federal yang eksplisit yang mendukung 

kontrak pengganti untuk pasangan suami-istri heteroseksual. Sumbangan 

embrio itu legal, dan sumbangan telur diatur oleh undang-undang. Selain itu, 

orang Eropa dan Amerika tidak memerlukan visa khusus untuk memasuki 

negara tersebut untuk tujuan surrogacy. 

Kiev memiliki sejarah panjang membantu pasangan tanpa anak 

memulai keluarga. Negara ini telah lama menjadi tujuan populer untuk adopsi 

internasional, dan sejak 2009 negara ini telah berkembang sebagai pusat untuk 

surrogacy di luar negeri. Pasangan barat dapat menemukan donor sperma 

dengan mudah. 

Ukraina menikmati standar hidup yang relatif tinggi, dan ibu 

pengganti terbiasa dengan kondisi hidup bersih dan aman dan makanan sehat. 

Organisasi Kesehatan Dunia menilai Ukraina memiliki intensitas tingkat 

kematian bayi rendah. Ukraina menempati peringkat ke-116 dalam daftar 
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negara, yang menempatkannya secara signifikan di depan India dan Thailand. 

(Ini tidak sama untuk sebagian besar negara Asia dan Eropa Timur dimana 

surrogacy juga diperbolehkan).34  

Kiev memprediksi bahwa surrogacy di Ukraina bisa melihat 

pertumbuhan yang berkelanjutan dan harga yang lebih rendah. Dorongan 

tersebut muncul saat Meksiko, India, Nepal, dan Thailand melarang semua 

pengganti komersial. Sementara kondisi ekonomi dan politik yang keras 

membuat ibu pengganti menjadi peluang menarik bagi wanita muda. 

Surrogacy di Ukraina telah melihat pertumbuhan baru-baru ini, dan iklan 

untuk ibu pengganti sering terjadi di ibukota Ukraina. 

Sejak krisis melanda ekonomi Ukraina dan perang dengan Rusia 

pecah pada tahun 2014, lebih banyak perempuan Ukraina menganggap 

surrogacy sebagai solusi atas kesulitan keuangan mereka. Ibu pengganti dapat 

menerima kompensasi sampai $ 13.000 ditambah uang saku bulanan $ 400. 

Lonjakan pasokan di pasar maternal pengganti di Ukraina telah menekan 

harga prosedur untuk calon orangtua. 

Menurut satu lembaga surrogacy berbasis di Kiev, jumlah wanita 

Ukraina yang bersedia menjadi ibu pengganti meningkat secara signifikan. 

Ketersediaan pengganti telah menyebabkan penurunan pembayaran dari rata-

rata $ 16.000 - 18.000 beberapa tahun yang lalu. Beberapa agen menawarkan 

hanya $ 9.000 jika paket termasuk sebuah apartemen di Kiev selama 

kehamilan. Meskipun tidak ada statistik resmi untuk jumlah kelahiran 

pengganti di Ukraina, salah satu agen pengganti Pos Kiev mengatakan bahwa 

34 JSS Website Development, “Sensible Surrogacy / Stable And Secure Options Are Available Within 
Erope” .  
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sekitar 300 anak dilahirkan setiap tahun dari ibu pengganti. Tapi jumlahnya 

bisa segera tumbuh. 

Ukraina adalah satu dari hanya empat negara Eropa yang 

memungkinkan adanya surrogacy komersial. Negara lain termasuk Rusia, 

Georgia, dan Polandia. Surrogacy di Amerika Serikat legal, tapi harganya 

mulai dari $ 75.000. Total biaya program surrogacy di Kiev sekitar $ 40.000. 

Titik harga itu membuat Ukraina menjadi pilihan yang menarik bagi pasangan 

asing yang ingin memulai keluarga. Terlepas dari kompensasi dan tunjangan 

ibu pengganti, paket surrogacy yang lengkap mencakup semua layanan medis, 

dukungan hukum dan biaya agen. Surrogacy di Ukraina juga telah didorong 

oleh penutupan beberapa pasar kompetitif internasional. Dalam 2 tahun 

terakhir Meksiko, India, dan Thailand, yang sebelumnya dikenal sebagai 

tujuan populer untuk surrogacy legal dan terjangkau, melarangnya untuk 

orang asing. Pada 2016, Nepal bergabung dalam pelarangan tersebut. 

Di bidang surrogacy, legislator Ukraina telah terbukti jauh lebih 

progresif daripada banyak rekan Eropa mereka. Hari ini, Ukraina adalah salah 

satu dari sedikit negara ramah surrogacy di Eropa. Tidak seperti negara lain 

yang membatasi atau bahkan melarang surrogacy, di Ukraina, orang tua yang 

dimaksud anak dianggap sebagai orang tua kandung dari saat pembuahan, dan 

mereka secara khusus disebut sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran 

tanpa menyebutkan ibu pengganti. 

Yang penting, pengganti tersebut tidak dapat secara hukum menjaga 

anak setelah kelahiran. Sebaliknya: anak tersebut dianggap sah menjadi milik 

calon orang tua sejak saat pembuahan. Sebenarnya, dalam sejarah hukum 

Ukraina, belum ada satu kasus klaim klaim perselisihan yang 
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dipersengketakan yang timbul karena pengaturan orang tua pengganti atau 

keabsahan perjanjian surrogacy. Sebaliknya, undang-undang di beberapa 

negara bagian A.S. (dan Federasi Rusia) memungkinkan seorang ibu 

pengganti untuk menjaga anak setelah kelahirannya, terlepas dari kesepakatan 

antara orang tua yang dimaksud dan ibu pengganti. 

Surrogacy di Ukraina diatur dengan baik, dan kontrak surrogacy 

dianggap dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang diberlakukan 

di tingkat Federal. Di bawah hukum Ukraina, anak tersebut dianggap milik 

Orang tua yang dituju sejak saat pembuahan. Begitu bayi lahir, akta kelahiran 

dikeluarkan dengan nama orang tua yang ditujukan, dan pengganti tidak diberi 

hak orang tua. Akibatnya, pengganti tersebut tidak memiliki hak untuk 

menyimpan bayi tersebut atau menuntut hak apa pun. Hal ini berlaku bahkan 

jika donor telur dan sperma digunakan dan tidak ada hubungan biologis antara 

anak dan orang tua yang dituju - nama mereka tetap pada akta kelahiran. 

Secara umum, ada kerangka hukum yang jauh lebih komprehensif 

untuk surrogacy di Ukraina. Negara-negara Eropa lainnya sama-sama 

melarang surrogacy sama sekali, atau mereka mengizinkan perjanjian 

surrogacy hanya pengganti yang tidak dibayar. Bagi negara-negara yang 

mengizinkan surrogacy, undang-undang tersebut biasanya memberi semua 

hak orang tua kepada pengganti tersebut sampai proses pengadilan dapat 

mengalihkan hak-haknya kepada orang tua yang Ditujukan. Di negara-negara 

ini, pengganti memiliki hak untuk menjaga bayi jika dia memilih, tapi ini tidak 

terjadi dengan surrogacy di Ukraina. 
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Surrogacy di Ukraina secara resmi diatur oleh Clause 123 of the 

Family Code of Ukraine (Pasal 1, pasal 2, pasal 3 Kode Keluarga Ukraina), 

yang menetapkan hubungan orang tua dalam kasus Reproduksi Medis yang 

Dibantu. Di bawah artikel tersebut, "jika sebuah ovum yang dikandung oleh 

(pasangan suami-istri) ditanamkan ke wanita lain, pasangan yang telah 

menikah itu adalah orang tua anak tersebut. Klausul ini mendukung kontrak 

surrogacy, sementara pada saat yang sama membatasi prosedur hanya pada 

pasangan suami istri. ("Menikah" mengacu pada hukum Ukraina - yang saat 

ini tidak mengenali perkawinan sesama jenis.) 

Pendaftaran bayi diatur oleh Order 24 and Order 771 Health 

Ministry of Ukraine (aturan No.24 dan aturan No.771 dari Kementerian 

Kesehatan Ukraina), yang berkaitan dengan prosedur medis inseminasi buatan 

dan implantasi embrio. Perintah tersebut menyatakan bahwa dalam kasus telah 

melahirkan bayi yang dikandung oleh pasangan lain (yaitu, pengaturan 

surrogacy) pendaftaran anak dilakukan berdasarkan kesepakatan surrogacy 

yang ditandatangani oleh Orangtua yang Ditujukan dan persetujuan tertulis 

dari pengganti tersebut. Kesepakatan tersebut diajukan bersamaan dengan 

dokumen medis yang menyatakan bahwa pengganti tersebut melahirkan anak 

dari Orangtua yang Ditujukan, dan ini memungkinkan Orangtua yang 

Ditujukan untuk terdaftar sebagai orang tua yang sah dari anak tersebut.35 

a) Perundang-undangan yang berlaku 

Ukraina adalah satu dari sedikit negara di dunia dimana alat 

mayoritas reproduksi terbantu terutama ibu pengganti benar-benar 

35 Ukraine Family Law by Administrator, August, 30 2012  
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legal. Dalam hal ini anggota parlemen Ukraina terbukti lebih progresif 

daripada negara eropa lainnya. hukum surrogacy di Ukraina di atur 

oleh Clause 123 of the Family Code of Ukraine (Pasal 1,2,3 kode 

keluarga ukraina), mengatur afiliasi anak tersebut, yang lahir dalam 

kasus yang dibantu teknologi reproduksi (art) :36 

 
Pasal 1 : jika istri dibuahi oleh teknik prokreasi buatan atas persetujuan 

tertulis dari suaminnya, yang terakhir terdaftar yaitu sebagai 
ayah dari anak yang lahir oleh istrinya. 

Pasal 2 : jika sel telur yang dikandung oleh pasangan (pria dan wanita) 
ditanamkan ke wanita lain, pasangannya adalah orangtua 
anak tersebut. 

Pasal 3 : kapanpun sel telur yang dikandung oleh suami dengan wanita 
lain, ditanamkan ke istrinya , anak tersebut di anggap 
berafiliasi dengan pasangan.  

 

Secara umum, undang-undang Ukraina yang berlaku tidak 

memiliki hampir semua larangan yang lazim ditemukan di negara-

negara Eropa lainnya, dan menawarkan keuntungan sebagai berikut: 

1) tidak ada batasan pembayaran terkait surrogacy. 
2) Tidak ada prosedur hukum tambahan untuk mendapatkan perintah 

pengadilan. 
3) Tidak ada adopsi anak Anda sendiri yang diperlukan. 
4) Hukum Ukraina mengizinkan untuk menerbitkan akte kelahiran 

untuk nama orang tua yang dituju tanpa mempedulikan hubungan 
genetik mereka dengan anak tersebut. 

5) Donor atau ibu pengganti tidak memiliki hak orang tua atas anak 
tersebut, yang secara hukum merupakan anak calon orang tua sejak 
saat pembuahan. 

 

Sementara Order 24 Health Ministry of Ukraine (aturan 

No.24 dari Kementerian Kesehatan Ukrainia) lebih lanjut mengatur 

36 IRTSA (International Reproductive Technology Support Agency) “Legislation Of Ukraine”.  
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rincian surrogacy di Ukraina, memberikan panduan yang melindungi 

pengganti dan memastikan hasil yang sehat untuk proses tersebut. 

Berdasarkan pedoman tersebut, pengganti harus: 

1) Antara 25-35 tahun. 
2) Ibu alam dari setidaknya satu anak. 
3) Mental dan fisik mampu menjadi Ibu Pengganti. 
4)  Pengganti mungkin tidak memiliki hubungan dengan orang tua 

yang ditugaskan. 
5) Status perkawinan pengganti itu tidak relevan. 
6) Perjanjian surrogacy legal harus ditandatangani antara orang tua 

dan pengganti. 
 

Aspek hukum surrogacy di Ukraina diatur oleh Clause 123 of 

the Family Code of Ukraine No.524-V tahun 2006 (Pasal 1,2,3 dari 

Kode Keluarga Ukraina). Beberapa pasangan dapat memilih antara 

kehamilan, donor telur / sperma, program adopsi embrio khusus, atau 

kombinasi mereka. Tidak ada izin khusus dari badan pengatur yang 

diperlukan. Yang dibutuhkan hanyalah informed consent tertulis dari 

semua pihak (orang tua dan pengganti yang ditunjuk) yang 

berpartisipasi dalam program surrogacy dan perjanjian terkait, yang 

mengkonfirmasikan pengaturannya. 

b) Kesepakatan 

Berbagai kesepakatan harus ditandatangani antara kedua 

belah pihak, termasuk kontrak dengan: 

1) institusi medis yang bertanggung jawab untuk inseminasi dan 

surveilans medis lebih lanjut, 

2) ibu pengganti dan 
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3) agen pengganti (jika ada). 

Kesepakatan pengganti adalah alat yang sangat diperlukan. 

Ini juga merupakan salah satu kesepakatan paling sulit untuk 

dinegosiasikan. Sayangnya, undang-undang Ukraina tidak memberikan 

panduan yang berguna, membuat para pihak ke perangkat mereka 

sendiri dalam menangani masalah utama. Akibatnya, perjanjian 

surrogacy biasanya "mandiri”. Kesepakatan ini adalah dokumen 

hukum yang dapat dilaksanakan yang akan mengatur hubungan antara 

ibu pengganti dan pasangan (genetik) yang dimaksud. 

Kesepakatan surrogacy harus ditulis dan ditandatangani. 

Paling tidak, masalah berikut harus ditangani: status kesehatan ibu 

pengganti; Kondisi yang harus diperhatikan oleh ibu pengganti; 

Institusi medis dimana prosedurnya akan dilakukan; Remunerasi ibu 

pengganti, biaya tambahan, waktu pembayaran; Biaya berhubungan 

dengan impregnasi, kehamilan, tindakan pengiriman dan pendaftaran 

anak; Prosedur pengalihan dan pendaftaran anak; Setiap ketentuan 

termasuk pengiriman anak cacat, persalinan lebih dari satu anak, 

melahirkan anak yang meninggal, komplikasi persalinan yang 

menyebabkan kemacetan masa depan ibu pengganti; Ketentuan 

kerahasiaan dan pengungkapan informasi kepada anak atau pihak 

ketiga, dll. 

Kesepakatan dengan institusi medis terutama berkaitan 

dengan layanan lembaga medis, termasuk tanggung jawab untuk 

memilih ibu pengganti (jika ada) dan pemeriksaan medis penuhnya, 
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kewajiban untuk melaksanakan semua prosedur sesuai dengan metode 

yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Ukraina dan Persyaratan 

orang tua (orang tua), persyaratan dan kondisi pengamatan medis 

selama kehamilan, struktur pembayaran, kerahasiaan dan keterbukaan 

informasi kepada anak atau pihak ketiga, antara lain. Beberapa institusi 

medis meminta agar orang tua yang dimaksud "tidak boleh 

mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap institusi tersebut karena 

alasan apapun," yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 3 Kode 

Hukum Perdata Ukraina, yaitu hak individu untuk membela 

kepentingannya di pengadilan. 

Karena Kode Hukum Keluarga Ukraina mengasumsikan 

bahwa orang tua genetik anak yang lahir dengan pengganti akan 

menjadi pasangan yang sudah menikah, notaris Ukraina perlu melihat 

surat nikah dari orang tua genetik, yang diaktakan dan diundangkan. 

c) Akte Kelahiran 

Sesuai dengan Aturan Ukraina untuk Registrasi Statistik, 

tertanggal 10/18/2000, warga negara asing dapat mengajukan 

pendaftaran kelahiran ke the Ukrainian Vital Statistics Office (Kantor 

Statistik Vital Ukraina). Mereka harus menyerahkan sertifikat medis 

yang membuktikan hubungan genetik mereka kepada anak dan 

persetujuan tertulis dari si pengganti untuk mencatat nama mereka 

tentang akte kelahiran anak yang dia sampaikan. Nama orang tua 

(genetik) yang dimaksud ditulis dalam akta kelahiran saat kelahiran 

anak. Tidak perlu ada izin khusus dari panitia, pengadilan atau institusi 
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lainnya. Tidak ada prosedur adopsi yang diperlukan. Sebagai 

kesimpulan, pilihan untuk pembentukan keluarga melampaui adopsi. 

Kemajuan ilmu kedokteran menawarkan kepada orang tua yang dituju 

sejumlah jalur baru untuk menjadi orang tua. Beberapa jalur ini, seperti 

sumbangan sperma dan surrogacy tradisional, sudah lama ada. 

Prosedur lain, seperti donasi telur, transfer embrio, dan kehamilan 

pengganti, adalah perkembangan terkini di lapangan. 

Persyaratan Yang Harus di Penuhi Sebelum Melakukan Program 

Surrogacy di Ukraina 

Regulasi Surrogacy di Ukraina di atur secara ketat, yang 

membuatnya menjadi tujuan yang aman dan stabil untuk memulai keluarga 

Anda. Namun itu juga berarti ada beberapa tambahan pita merah yang bisa 

dinavigasi untuk lolos. Berikut adalah dokumen yang akan berikan untuk 

memenuhi persyaratan hukum di Ukraina: 

1) Paspor ayah, diaktakan. 

2)  Paspor ibu, diaktakan. 

3)  Akta pernikahan orang tua, dengan Apostille (atau konsulsi konsul di 

beberapa negara). 

Orang tua pemesan juga diminta agar dokter setempat memberikan 

pernyataan bahwa ibu yang dituju tidak dapat berhasil membawa kehamilan 

sendiri. Surat ini merupakan persyaratan penting dari birokrasi Ukraina untuk 

surrogacy. Secara khusus, surat tersebut harus secara eksplisit mengatakan 
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salah satu dari alasan berikut mengapa surrogacy adalah pilihan yang 

disarankan: 

1) Karena beberapa usaha Invitro Fertilitation (Inseminasi buatan) 
yang gagal (setidaknya 4 usaha), sekarang surrogacy 
direkomendasikan untuk mencapai kehamilan yang sukses.  

2) Masalah ketidaksuburan seperti tidak adanya atau deformasi rahim 
atau leher rahim, atau non-reseptivitas endometrium (seperti 
mioma submukosa).  

3) Karena masalah kesehatan yang spesifik, kehamilan alami tidak 
mungkin dilakukan atau akan membahayakan kesehatan ibu. 
Dalam hal ini surat tersebut harus menyebutkan kondisi medis 
yang spesifik. 

Dokter hanya perlu menyatakan salah satu dari alasan ini dalam 

suratnya. Dia juga harus menambahkan bahwa di antara perawatan kesuburan 

yang tersedia, pengganti akan menjadi pilihan yang mungkin. (juga, pasangan 

juga harus mengirimkan catatan medis yang ada mengenai perawatan 

kesuburan sebelumnya).  

Persyaratannya tidak ditujukan untuk klinik ini untuk memuaskan 

pemerintah daerah, yang memerlukan surat keterangan dokter. Klinik dituntut 

untuk memberlakukan persyaratan. Semua kasus surrogacy ditinjau oleh pihak 

berwenang untuk memastikan bahwa persyaratan dokumen dipenuhi. 

Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Ibu Pengganti. 

Status hukum anak yang lahir dari seorang ibu pengganti otomatis 

akan langsung menjadi anak dari pasangan orangtua genetiknya karena hal ini 

telah diautr dengan jelas dalam aturan hukum ukraina yang melarang ibu 

pengganti memiliki hubungan dengan bayi yang di lahirkan. 
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2. Sewa Rahim / Ibu Pengganti Di Rusia 

Surrogacy adalah tempat seorang wanita hamil dengan maksud 

menyerahkan anak tersebut kepada orang lain setelah melahirkan. Umumnya, dia 

membawa bayi untuk pasangan atau orang tua yang tidak dapat mengandung anak 

sendiri  mereka dikenal sebagai "orang tua yang dituju". 

Ada dua bentuk surrogacy. Dalam keadaan surrogacy tradisional, telur 

ibu pengganti digunakan, membuatnya menjadi ibu genetik. Dalam kehamilan 

pengganti, telur disediakan oleh ibu yang dituju atau donor. Telur dibuahi melalui 

in vitro fertilisasi (IVF) dan kemudian ditempatkan di dalam ibu pengganti. 

Surrogacy selalu menjadi isu kontroversial. Hal ini dilarang di sebagian 

besar negara maju di dunia. Rusia adalah salah satu negara bagian di mana 

surrogacy adalah halal dan diatur. Banyak pasangan Rusia menggunakan prosedur 

untuk menjadi orang tua. Karena prosedur ini dapat diakses oleh orang asing, ada 

juga sektor pasar yang diarahkan untuk menghubungkan orang tua dengan putus 

asa untuk memiliki keturunan dengan wanita muda yang sehat yang bersedia 

membantu orang lain untuk mendapatkan biaya. 

Kehadiran ibu pengganti dipraktekkan di negara ini sejak 1995. Si 

kembar pengganti pertama lahir di Saint-Petersburg. Undang-undang resmi 

mengenai ganti rugi komersial dan kompensasi finansial untuk kehamilan 

diadopsi pada bulan November 2011. Beberapa selebriti terkemuka Rusia 

memiliki anak-anak melalui pengganti. 

Para ahli memperkirakan bahwa sekitar 400-500 anak-anak lahir di 

Rusia oleh ibu pengganti setiap tahunnya. Rusia mungkin tampak seperti tujuan 

yang sempurna untuk melahirkan ibu hamil karena diizinkan oleh undang-undang 

dan relatif murah. Banyak klinik Rusia mengiklankan prosedur yang menjanjikan 
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untuk menangani semua masalah hukum dan menemukan ibu yang tepat untuk 

melahirkan bayi. Namun, ada sisi gelap pilihan menarik bagi orang tua yang 

penuh harapan ini. Ada juga penipuan dan kasus dimana ibu memutuskan untuk 

menjaga bayi untuk diri mereka sendiri.37 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, surrogacy di Rusia itu 

legal. Hal ini didefinisikan dalam The Family Law Code Of Russian no. 223 

tahun 2006 (Kode Keluarga Rusia) . Perundang-undangan federal menetapkan 

hak para pihak yang mengambil bagian dalam prosedur ini. 

Surrogacy Rusia memiliki kekhasan dan persyaratan tersendiri, 

ditentukan: 

Apa yang dikatakan hukum:38 

a. Seorang wanita yang bersedia mengikuti program pengganti harus berusia 
20-35 tahun. Wanita itu tidak harus menikah. 

b. Ibu pengganti potensial harus memiliki anak sendiri yang sehat (1-3) dan 
sehat secara mental dan fisik. Keadaan kesehatannya diperiksa dengan 
seksama sebelum hamil dan diamati sampai kelahiran bayi. 

c. Orangtua yang dituju seharusnya tidak dapat memiliki anak mereka 
sendiri, yang harus dibuktikan dengan penilaian medis. 

d. Status perkawinan orang tua yang dituju tidak penting. Satu orang juga 
memiliki hak untuk memiliki anak pengganti, menurut undang-undang 
Rusia. 

e. Program maternal pengganti lokal dapat diakses oleh orang asing. 
f. Ibu pengganti di Rusia memiliki hak orang tua penuh untuk bayi 

(walaupun mereka tidak memiliki hubungan genetik dengan mereka). 
Mereka tidak dapat dirampas hak orang tua tanpa persetujuan mereka. 
Biasanya ibu-ibu tersebut menandatangani dokumen yang menentukan 
kesepakatan mereka untuk memberi bayi itu pada orang tua yang dituju. 
Namun, jika ibu memutuskan untuk menjaga anak, ada sedikit jalan lain 
untuk orang tua yang dituju, bahkan jika anak itu secara biologis adalah 
keturunan mereka. 

g. Ibu pengganti diizinkan untuk mengembalikan hak orang tua mereka jika 
mereka menginginkannya. 

37 Elena milovanova blogs “elena’models. http://blogs.elenasmodels.com/en/surrogacy-in-russia/ 16 
june 2016 

38 Ibid,. 
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h. Bila anak pengganti berusia 18 tahun, dia mungkin meminta hak orang tua 
dari ibu pengganti untuk dipulihkan. 

i. Ibu pengganti tidak dapat dikaitkan secara genetik dengan anak. Artinya 
mereka tidak bisa menyumbangkan telurnya. 

Salah satu klien menyatakan bahwa hal yang paling penting selama 

proses ini adalah menerima sebuah persetujuan dari ibu pengganti yang 

mengizinkan untuk menghentikan haknya untuk mendapatkan bayi, lapor 

BBC. Dokumentasi hukum harus disetujui oleh pengacara, kepala rumah sakit 

dan seorang dokter kandungan.Ini adalah persyaratan utama bagi peserta 

program surrogacy di Rusia. Setiap perselisihan dirujuk ke pengadilan. 

Kasus berikut tidak diatur dalam undang-undang: 

a. Kelahiran anak-anak dengan gangguan mental atau fisik. 

b. Kematian orang tua biologis anak pengganti 

Namun, karena ibu pengganti memiliki hak orang tua untuk bayinya, 

terserah padanya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan 

anaknya. Dia dapat menyimpan bayi yang baru lahir untuk dirinya sendiri atau 

melepaskan hak asasinya dan anak tersebut akan dikirim ke panti asuhan. 

Dokumen berikut harus diberikan ke kantor catatan sipil untuk pendaftaran 

kelahiran: 

a. Sertifikat kelahiran dari dokter 

b. Izin ibu pengganti memberi bayi untuk diadopsi. 

c. Dokumentasi resmi dari klinik. 

Rusia adalah satu dari sedikit negara beruntung dimana surrogacy 

diperbolehkan oleh undang-undang. Aspek legal dari surrogacy ditetapkan 
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oleh Kode Keluarga Federasi Rusia dan Undang-Undang Rusia tentang 

Kesehatan Kependudukan. Aspek medis dari surrogacy dijabarkan dalam 

aturan 67 (Order 67) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Rusia. 

Kesenjangan undang-undang yang disebut Rusia, masalah yang tidak 

disebutkan secara jelas dalam undang-undang Rusia, mencakup isu-isu seperti: 

a. Pasangan yang belum menikah 'benar untuk surrogacy; 

b. Hak wanita tidak subur yang ideal untuk surrogacy; 

c. Pria tunggal berhak atas surrogacy. 

Kelemahan nyata dari undang-undang Rusia adalah bahwa pengganti 

tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan persetujuannya untuk 

memasukkan nama orang tua yang dimaksud ke dalam Akte kelahiran bayi 

dan dengan demikian dia dapat menjaga bayi tersebut. 

Legislasi hukum surrogacy di Rusia 

Mari kita lihat hukum Rusia. The Healthcare Act of 22/06/1993 

#5487-1, Article 35 ‘Artificial Fertilization and Embryo Implantation 

(Undang-Undang Kesehatan 22/06/1993 # 5487-1, Pasal 35 'Pembuatan dan 

Pemuliaan Buatan Buatan'), menyatakan:39 

a. Setiap wanita utama usia subur berhak atas hak pemupukan buatan 
dan embrio implantasi; 

b. Pemupukan buatan dan emblantasi embrio dapat dilakukan di 
institusi medis yang telah mendapatkan lisensi untuk praktik medis 
dengan persetujuan tertulis dari orang tua (atau wanita lajang); 

c. Informasi tentang pemupukan buatan atau emblantasi embrio, serta 
nama donor bersifat rahasia dan merupakan rahasia medis; 

d. Wanita berhak mengetahui prosedur pemupukan buatan dan 
implantasi embrio, akibat medis dan hukum, dari hasil pemeriksaan 

39 Christina weis , 2015 “Workers Or Mothers? The Bussines Of Surrogacy In Rusia”  
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genetik, penampilan donor dan asal etnis. Semua informasi ini 
harus diberikan oleh dokter yang bertanggung jawab '. 
 

Bagi pasangan suami istri untuk menerapkan program surrogacy, 

mereka harus mendapatkan resep medis tertentu. Beberapa prasyarat harus 

dipertimbangkan saat menerapkan program pengganti:40 

a. Tidak adanya rahim (didapat atau bawaan); 

b. Deformasi uterus; 

c. Sinechia uterus yang tidak dapat disembuhkan; 

d. Penyakit somatik yang bisa menghambat kehamilan; 

e. Banyak kegagalan IVF. 

Perlu dicatat bahwa bukan setiap wanita yang bisa menjadi 

pengganti. Undang-undang Rusia menyatakan bahwa 'hanya wanita-wanita 

yang telah memberikan persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam 

program pengganti dapat menjadi ibu pengganti'. Berikut adalah persyaratan 

untuk ibu pengganti: 

a. usia 20-35; 

b. setidaknya satu anak dari miliknya sendiri; 

c. Kesehatan somatik dan mental yang baik. 

Ada undang-undang Federal "Di Dasar-dasar Perlindungan 

Kesehatan Warga Federasi Rusia", yang memberikan pasangan (termasuk 

mereka yang belum menikah secara resmi) dan perempuan lajang hak untuk 

berpartisipasi dalam program pengganti. Pada saat yang sama, undang-undang 

surrogacy tidak menetapkan bahwa pasangan sesama jenis dapat ikut serta 

dalam program ini. Sampai saat ini, situasinya berbeda: hanya pasangan suami 

istri yang telah terdaftar secara resmi dapat secara legal menggunakan bantuan 

40 Surrogacymed.com “ surrogacy in rusia” 2015 
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ibu pengganti sebagai jalan keluar dari ketidaksuburan. Kontrak yang 

disimpulkan dalam kasus itu sangat kompleks secara yuridis. Begitu undang-

undang yang baru disahkan, norma-norma lain mulai berlaku, memberikan 

hak untuk menggunakan layanan dari ibu pengganti ke porsi masyarakat 

umum yang jauh lebih besar. 

Art’s. 51 the family code of the russian no.223 tahun 2006 (Pasal. 51 
Kode Keluarga Federasi Rusia) menyatakan bahwa "Pasangan, yang 
telah memberikan persetujuan tertulis mereka untuk menanamkan 
embrio kepada wanita lain untuk tujuan membawanya ke masa 
jabatan, dapat didaftarkan sebagai orang tua dari anak tersebut hanya 
dengan persetujuan Dari wanita yang melahirkan anak itu (ibu 
pengganti) ". 

Art’s. 52 the family code of the Russian no. 223 tahun 2006 (Pasal. 
52 Kode Keluarga Federasi Rusia) menyatakan bahwa "tidak ada 
pasangan, yang telah memberikan persetujuan mereka untuk 
menanamkan embrio kepada wanita lain, atau ibu pengganti (bagian 
dua, paragraf 4 dari pasal 51 dari Kode sekarang) memiliki Hak 
untuk meminta keadaan ini saat memperebutkan orang tua setelah 
orang tua masuk ke daftar kelahiran. " 

P. 5, halaman 16 dari undang-undang "On Civil Status Acts ( pada 
status UU sipil)" menyatakan bahwa:  

"Selama pendaftaran resmi kelahiran seorang anak atas permohonan 
pasangan, yang telah memberikan persetujuan mereka untuk 
menanamkan embrio kepada wanita lain untuk Tujuan membawanya 
ke term, sebuah dokumen, dikeluarkan oleh sebuah organisasi medis 
untuk mengkonfirmasi persetujuan yang diperoleh dari wanita 
tersebut, yang melahirkan anak tersebut (ibu pengganti), karena 
mendaftarkan pasangan tersebut sebagai orang tua anak harus 
dipresentasikan bersamaan dengan Dokumen yang 
mengkonfirmasikan kelahiran anak itu. " 

 

Selain itu, prosedur surrogacy juga diatur oleh peraturan 

Kementerian Kesehatan Federasi Rusia, yang antara lain mencakup sejumlah 
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persyaratan yang diberikan pada ibu pengganti, serta lingkup pemeriksaan 

yang diminta bahwa pengganti Ibu dan orang tua genetik harus jalani.41 

Jadi, menurut hukum, hanya wanita yang sesuai dengan persyaratan 

yang disebutkan di atas dapat diperlakukan sebagai ibu pengganti. 

Jadi, menurut hukum Rusia, semua program lain berdasarkan 

teknologi reproduksi namun berbeda dari yang dijelaskan di atas bukanlah 

program pengganti. Dalam kasus ini, seperti yang telah kita sebutkan, akan 

lebih baik menggunakan istilah 'ibu hamil reproduksi' dan 'ibu reproduksi'. 

Masalah utama yang mungkin diharapkan orang tua yang biologis 

(yang dimaksudkan) ketika mereka memutuskan untuk menerapkan program 

pengganti adalah bahwa ibu pengganti tersebut mungkin memutuskan untuk 

menahan bayi pada saat melahirkan dan tidak memberikan persetujuannya 

untuk memasukkan nama orang tua yang dimaksud ke dalam Akte kelahiran 

bayi . 

Seiring Undang-Undang Rusia menetapkan bahwa pengganti dapat 

menjaga bayi mereka melahirkan, sangat penting untuk membuat kontrak dan 

kesepakatan yang benar. Namun, kata-kata yang sebenarnya dari kontrak 

terkadang gagal menyelamatkan bayi. Masalahnya, Anda hanya bisa 

menandatangani kontrak yang akan mengatur pengalihan hak dan kewajiban 

sipil. Anda tidak bisa menandatangani kontrak 'menyerahkan bayi untuk orang 

tua yang dituju' karena bayi tidak dapat bertindak sebagai objek kontrak. 

Kontrak yang Anda tanda tangani hanya menyatakan bahwa Anda 

41 Konstantin svitnev “surrogacy in rusia and abroad” 
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berkontribusi untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk masa 

kehamilan dan setelahnya dengan membayar penggantian remunerasi tertentu. 

Namun, kontrak yang benar harus berisi sebuah pasal yang mengatakan bahwa 

pengganti tersebut mengganti semua biaya orang tua yang diberikan jika dia 

memutuskan untuk menjaga bayinya. 

Surrogacy Komersial Di Rusia 

Surrogacy komersial berarti bahwa calon orang tua membayar 

bayinya untuk membawa kehamilan. Ini diperbolehkan di Rusia dan juga 

negara-negara lain seperti Ukraina, Georgia, India, beberapa negara bagian di 

Amerika Serikat. 

Banyak klinik di negara ini menawarkan bantuan layanan reproduksi. 

Di kebanyakan agensi yang membawa bayi untuk klien dianggap sebagai 

pekerjaan. Klinik menginstruksikan ibu untuk memikirkan kehamilan sebagai 

pekerjaan berbayar. Preferensi diberikan kepada ibu yang termotivasi secara 

finansial. Bersalin sementara seharusnya tidak membangkitkan perasaan orang 

tua karena hal itu dapat menyebabkan kesulitan di masa depan. Inilah 

sebabnya mengapa pengganti genetika terkait dilarang di Rusia. Hal ini cukup 

kontradiktif karena ibu pengganti memiliki hak orang tua penuh untuk bayi 

yang baru lahir sampai dia menandatangani persetujuannya untuk memberi 

bayi tersebut untuk diadopsi oleh orang tua genetiknya. 

Mayoritas ibu pengganti menganggap kehamilan seperti itu sebagai 

cara untuk mendapatkan uang. Banyak dari mereka menghabiskan uang untuk 

membeli rumah untuk keluarga mereka sendiri. 
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Perundang-undangan Rusia tidak menganggap bayi sebagai objek 

kesepakatan kontrak. Inilah sebabnya mengapa tidak dapat menjamin 

pemindahan hak kepada bayi kepada klien yang membayar. 

Biaya Surrogacy Rusia 

Biaya prosedur bervariasi secara signifikan dari satu kasus ke kasus 

lainnya. 

Vadim Bakhtov, yang mewakili salah satu klinik terbesar di Rusia 

yang menawarkan perawatan kesehatan reproduksi untuk wanita, 

mencantumkan biaya berikut yang diperlukan untuk menyewa ibu 

pengganti:42 

a. Pembayaran ke calon ibu sekitar 600 ribu rubel ($ 9.410). 
b. 15-30 ribu rubel ($ 235 - $ 470) diberikan kepada ibu setiap bulan 

untuk makanan. 
c. Biaya untuk pengobatan dan janji temu klinik bisa mencapai 700 

ribu rubel ($ 11.000). 
d. Kelahiran di rumah sakit mencapai 700 ribu rubel ($ 11.000). 
e. Harga rata-rata untuk fertilisasi in-vitro (IVF) adalah 200 ribu rubel 

($ 3.137). Mungkin diperlukan beberapa prosedur IVF untuk 
kehamilan yang sukses. 
 

Roman Bikbulatov, seorang pengacara dari Ekaterinburg, 

menunjukkan bahwa biaya rata-rata untuk kehamilan pengganti adalah sekitar 

1,5 juta rubel ($ 23,525). Biayanya lebih tinggi di Moskow, di mana harganya 

bisa mencapai 3,5 juta rubel ($ 55.000).  

Seorang konsultan untuk klinik kesuburan "AtraVita" dari Moskow 

menyatakan bahwa harga rata-rata surrogacy di klinik mereka sekitar 2,5 juta 

rubel (USD $ 39.200). Ini termasuk IVF, perawatan prenatal, dan dukungan 

42 Elena milovanova  Op Cit., 
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hukum. Ini tidak termasuk akomodasi dan biaya makanan (hanya sebagian 

selama 5 minggu pertama). Para konsultan mengakui bahwa dibutuhkan waktu 

sekitar 3-6 bulan untuk menemukan ibu pengganti yang sesuai. 

Masalah Dengan Pengganti Di Rusia 

Kelemahan utama dari surrogacy di Rusia adalah bahwa menurut 

hukum, ibu dapat menjaga anak tersebut jika dia berubah pikiran. 

Kasus seperti itu sangat jarang terjadi tapi memang ada. Dengan 

demikian, Zinaida Rakova tidak memberikan anak tersebut kepada orang tua 

kandungnya saat ia memutuskan untuk menjaga bayinya. Dia mengakhiri 

kesepakatan tersebut dan undang-undang tersebut ada di pihaknya. Kasus ini 

berlangsung di Ulyanovsk pada tahun 2010. 

Ada juga banyak penipuan seputar bisnis pembuatan bayi yang 

menguntungkan. Surrogacy memiliki daftar hitam kasus yang dilaporkan 

dimana ibu pengganti yang ditunjuk mengubah pikiran mereka atau 

menghentikan kehamilan. Beberapa ibu hilang setelah menjalani pemeriksaan 

medis atau menerima sebagian pembayaran. 

a. Wanita yang disebut Larisa mengambil uang untuk tes medis dari 
beberapa orang tua dan menghilang. 

b. Seorang wanita menghentikan kehamilan karena dia memutuskan 
untuk mengubah orang tua yang diinginkan. Mungkin, orang tua 
lain menawari dia lebih banyak uang. 

c. Seorang calon ibu berubah pikiran saat embrio diimplantasi 
dijadwalkan. Prosedur pertumbuhan embrio yang mahal tidak ada 
gunanya, telur berharga hancur. 

d. Ibu potensial lain diminta untuk melipatgandakan pembayaran 
untuk layanannya tepat sebelum dimulainya program. 

Elena Milovanova yang menggunakan prosedur untuk memiliki anak 

menyatakan bahwa ia menghabiskan 2 tahun mencoba mencari klinik yang 
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tepat dan menyelesaikan prosesnya. Di klinik pertama, dia memiliki 3 

implantasi, yang semuanya gagal. Masing-masing kegagalan menghabiskan 

50.000 rubel ($ 772). Dia harus mengubah 5 ibu pengganti. Total dia 

menghabiskan 1,5 juta rubel ($ 23.160) untuk mencapai kesuksesan dan 

memiliki bayi. Dia menyatakan bahwa dia ingin sekali memiliki satu anak lagi 

tapi terlalu trauma untuk mengalami masalah seperti itu lagi. 

Bukan tugas yang mudah untuk menemukan wanita yang 

bertanggung jawab atas surrogacy di Rusia. Potensi ibu sangat diminati namun 

banyak dari mereka tidak menyadari skala tanggung jawab yang mereka 

lakukan. Keakuratan pengganti menjadi lebih populer di Rusia setiap tahunnya 

namun memiliki kekurangan. Banyak ahli mencatat bahwa sebuah 

kesepakatan internasional diperlukan untuk menyediakan peraturan yang sama 

untuk surrogacy di berbagai negara. 

Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Ibu Pengganti. 

Status hukum anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti di rusia 

akan menjadi sepenuhnya hak dari ibu pengganti. Tergantung apabila ibu 

pengganti ingin memberikan anak yang di lahirkan tersebut kembali ke 

orangtua genetiknya atau tidak. Hal ini terjadi karena hukum yang berlaku di 

rusia mengatakan bahwa ibu pengganti memiliki hak untuk memberikan anak 

yang dilahirkan tersebut ke orangtua genetiknya atau untuk di rawatnya 

sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di Tarik beberapa 

kesimulan sebagai berikut : 

1. Di Indonesia praktik sewa rahim masih menjadi perbincangan pro dan kontra 

antara masyarakat, ulama dan pemerintah, karena beberapa aspek penguat 

dilarangnya dilegalkan atau diperbolehkannya praktik surrogacy di Indonesia 

yaitu dari perspektif agama. Agama islam memandang praktik sewa rahim ini 

sebagai sesuatu yang haram dan dapat disamakan dengan perbuatan zina. Pada 

agama Kristen memandang praktik sewa raahim ini sebagai salah satu faktor 

perusak kekudusan pernikahan. Pada agama budha memandang praktik sewa 

rahim ini sebagai hal yang tidak terpuji. Sedangkan pada agama hindu 

memandang praktik sewa rahim ini sebagai hal yang tidak etis serta bertentangan 

dengan hak dan kedaulatan tuhan sebagai pencipta manusia. Selain dari aspek 

agama juga ada dari aspek hak asasi anak dimana hal ini di anggap sebagai 

sesuatu yang menghancurkan masa depan manusia, dan di pandang sebagai 

eksploitasi anak atas dasar ekonomi, dan terlebih lagi bertentangan dengan hukum 

positif Indonesia, yang dimana terdapat aturan yang melarang praktik sewa rahim 

ini yaitu pasal 127 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
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2. Di ukraina praktik sewa rahim telah menjadi suatu program yang telah di legalkan 

oleh pemerintah setempaat dan sudah ada aturan yang jelas yang mengatur hal 

tersebut. Serta praktik sewa rahim yang dilakukan di Negara Ukraina tidak 

memerlukan kekhawatiran yang tinggi mengenai status anak yang dilahirkan dari 

ibu pengganti karena hal ini telah di atur dengan jelas pada kode hukum keluarga 

Ukraina yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari ibu pengganti merupakan 

anak dari orangtua pemesan (orang tua genetik) dari anak tersebut. Serta dikatakan 

bahwa ibu pengganti dilarang memiliki hubungan dengan anak yang dilahirkan. 

Sedangkan di Negara Rusia mengenai praktik sewa rahim adalah hal yang 

dilegalkan karena telah ada aturan yang mengatur hal tersebut, namun terdapat 

aspek negatif apabila melakukan praktik sewa rahim di Negara Rusia, karena anak 

yang dilahirkan melalui ibu pengganti merupakan anak milik ibu pengganti dan 

penyerahan anak dilakukan sesuai dengan keinginan dari ibu pengganti, apakah 

anak tersebut ingin dirawat dan dibesarkan sendiri oleh ibu pengganti atau di 

serahkan kepada orang tua genetiknya. Sehingga status hukum anak yang apabila 

dikembalikan ke orangtua genetiknya yaitu sebagai anak yang diadopsi. 

B. Saran 

Meskipun belum ada payung hukum yang melindungi, namun praktik sewa 

rahim ini telah banyak di lakukan di Indonesia walaupun dilakukan secara diam-diam 

dan para ibu pengganti yang rela melakukan hal ini mengambil resiko tinggi dengan 

menyewakan rahim mereka kepada pasangan yang ingin memiliki anak melalui 

praktik sewa rahim ini. Hal ini masih menjadi dilemma di kalangan masyarakat 

karena di satu sisi masyarakat (suami-istri) membutuhkan unutk memperoleh 

keturunan dan di sisi lain praktik ini tidak memiliki payung hukum / aturan yang jelas. 

Oleh karenanya di harapkan penelitian ini dijadikan masukan atau pertimbangan dan 
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pemikiran tidak hanya bagi perguruan tinggi namun juga bagi pemerintah untuk lebih 

memperhatikan lagi Hak Asasi Manusia khususnya hak dasar bagi pasangan suami 

istri terikat perkawinan yang sah, dimana sang istri tidak dapat mengandung bayinya 

dikarenakan rahimnya diangkat, untuk memiliki keturunan dari genetiknya sendiri. 

Hal ini mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat yang ingin memiliki 

keturunan, karena memiliki keturunan merupakan anugrah serta tujuan dari 

terciptanya suatu keluarga. 
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