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ABSTRAK 

 

 

 

 

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang tekhnologi 

dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan tekhnologi dibidang 

rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak 

dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program 

bayi tabung yang mana para ulama sepakat untuk memperbolehkan bayi tabung 

tersebut dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian 

ditranplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Akan tetapi, seiring 

berjalannya waktu, praktek bayi tabung dan inseminasi buatan ini sudah 

berkembang kedalam bentuk-bentuk yang dilarang oleh agama yang salah satunya 

adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum 

dari pasangan suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim wanita lain 

atau disebut dengan sewa rahim. 

Penelitian ini berjudul Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf al-

Qardhawi dan Ali Akbar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagimana 

pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum menyewakan rahim, dan juga 

bagaimana pendapat Ali Akbar  tentang hukum sewa rahim. Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian yuridis normative, yaitu dengan membaca dan 

memahami argumentasi dan dalil yang digunakan. Kajian dilakukan dengan 

menganalisa semua data secara deskriptif kualitatif dan komparatif, jenis data 

yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi 

mengharamkan sewa rahimdalam segala bentuknya. Sedangkan menurut Ali 

Akbar bahwa sewa rahim itu diperbolehkan karena ibunya tidak bisa 

menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan, ini dapat diambil ukuran 

hukumnya kepada ibu susu. 

 

Kata Kunci: Sewa Rahim, Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

 

 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan  pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 

yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T خ

 Tsa S ز

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ز

 Zai Z ش

 Sin S ض

 Syin Sy غ

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 „ Ain„ ع

 Gain Gh غ
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 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M و

ٌ Nun N 

 Waw W و

 Ha H ه

 ` Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (marbutoh) T ج

 

Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  

 

Vokal Tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

 َ    Fathah 

 ِ    Kasroh 

و
   Dlommah 

 

Contoh:  

 Kataba = كرة 

 .Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذ كس

 

Vokal Rangkap  



 
 

ix 
 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat 

dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

 

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan waw Au a dan u و

 

Contoh: 

 kaifa : كيف 

 ꞌalā : عهي

 haula: حىل

 amana : ايٍ

 ai atau ay : أي

 

 

Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi 

berupa huruf dan tanda. 

 

 

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis panjang di atas ا ي

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ا ي

 Dlommah dan waw Ū u dan garis di atas ا و

 

Contoh: 

 qāla subhānaka :  ظثحُكقال

 shāma ramadlāna :  صاو زيضاٌ 

 ramā :   زيي
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 fihā manāfiꞌu :  فيهايُا فع

 yaktubūna mā yamkurūna : يكرثىٌ يا يًكسوٌ

قال يىظف التيهر ا  : iz qāla yūsufu liabīhi 

 

Ta' Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 

 

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, 

maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya 

adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang 

memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap 2 macam. 

 

Contoh:   

 Raudlatul athfāl زوضح االطفال 

 al-Madīnah al-munawwarah انًديُح انًُىزج

 

Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   sebuah 

tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.  

 

Contoh:  

 Rabbanā زتُا

 Nazzala َصل

 

 

Kata Sandang  
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Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang 

dipakai ada dua, seperti berikut: 

 

Contoh:    

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu انرىاب

 Al-syamsu Asy-syamsu انشًط

   

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.  

 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu انثديع

 Al-qamaru Al-qamaru انقًس

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 

 

Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna ذأخروٌ
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 Asy-syuhadā`u انشهداء

  Umirtu أويسخ

 Fa`tībihā فأذي تها

 

Penulisan Huruf  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka 

dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai 

berikut: 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn وإٌ نها نهىخيسانساشقيٍ

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فاوفىا انكيم وانًيصاٌ
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

           

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

      Sejak kedatangannya lima belas abad yang silam, islam yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad SAW saat ini tidak hanya dianut masyarakat di berbagai 

negara kawasan timur tengah dan sekitarnya, melainkan juga menyebar luas ke 

kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, bahkan di seluruh dunia.
1
 Islam 

sebagaimana dikemukakan Harun Nasution bukan hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan melalui sistem ibadah ritual, seperti shalat, puasa dan 

haji, melainkan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia, dan 

hubungan manusia dengan alam jagat raya. 

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri 

melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga 

yang terbentuk melalui perkawinan.
2
 Perkawinan menurut hukum islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqanghalizhan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
3
 Dalam 

kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang 

juga dikutip oleh Zakiah Daradjat: 

 

ٍْ ُحقُْىِق  ا ِي ًَ ا َويَُحدَُّيا ِنَكْيِه ًَ ْسأَجِ َو ذَعَاَوَُُه ًَ ُجِم َو اْن ٍَ انسَّ َعْقدٌ يُِفْيدُ َحمَّ اْنعُْشَسجِ تَْي

ٍْ َواِجثَاخٍت   َوَيا َعهَيِِه ِي

                                                           
1
 Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1 

2
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.30 

3
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, hlm. 10 
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Artinya:“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 

mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita 

dan mengadakan tolong menolog dan memberi batas hak bagi 

pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”
4
 

 

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan 

sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, 

hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih 

Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
5
 Tujuan 

perkawinan dalam agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam 

rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis 

dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti 

terciptanya ketenangan lahir-batin yang disebabkan oleh terpenuhinya 

keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara 

anggota keluarga.
6
 Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang 

melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk 

agama.
7
 Mengenai naluri manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Ali 

Imran ayat 14: 

                                                           
4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, hlm. 9 

5
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, hlm. 10 

6
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, hlm. 11  

7
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, hlm. 23 
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Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan 

sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 

tempat kembali yang baik (surga).
8
 

Seperti yang telah diungkapkan ayat diatas mengenai naluri manusia 

memiliki kecintaan kepada apa-apa yang diingini, salah satunya ialah anak-

anak. Adalah wajar apabila pasangan yang telah menikah, tentunya ingin 

segera mendapatkan malaikat kecil dalam keluarga baru yang mereka bangun.
9
 

Tapi tidak semua pasangan bisa mendapatkan momongan secepatnya, 

terkadang mereka harus menunggu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan 

anak.
10

 Pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga, bukan 

hanya sebagai buah hati dan pelipur lara, tetapi juga berfungsi sebagai 

pembantu dalam kehidupan di dunia, bahkan dapat memberi tambahan amal 

kebajikan di akhirat bila anak-anak tersebut di didik menjadi anak-anak yang 

shaleh. Itulah sebabnya, Al-Qur‟an menganjurkan bagi orang yang belum 

dianugerahi anak untuk senantiasa berdoa kepada Allah, selain itu juga Allah 

mengajarkan kita untuk berikhtiar dengan cara rajin berobat,  atau melakukan 

proses bayi tabung.
11

 

                                                           
8
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, hlm. 51 

9
 Koes Irianto, Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Human Reproductive 

Biology) Untuk Para Medis Dan Nonmedis, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 292 
10

Koes Irianto, Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia, hlm. 29 
11

Koes Irianto, Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia, hlm. 23 
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Pada dua dekade terakhir ini, ilmu dan tekhnologi di bidang 

kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan 

dampak yang sangat positif bagi umat manusia. Salah satu hasil penemuan 

dibidang ini adalah dengan telah ditemukannya cara-cara baru dalam 

mereproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan 

fertilisasiinvitro atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.
12

 Seperti yang 

kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya 

sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi 

dalam reproduksi manusia. Akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses 

reproduksi, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga 

memunculkan proses bayi tabung.
13

 

Bayi tabung adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan, 

dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita (ovum) 

dengan spermatozoa pria dalam sebuah tabung gelas.
14

 Proses terjadinya 

pembuahan melalui tabung (fertilisasi in Vitro) dapat terjadi apabila terdapat 

dua hal atau keadaan. Pada kondisi pertama, yaitu tertutupnya uterus yang 

merupakan tempat bercampurnya sperma dengan sel telur. Prosesnya dengan 

mengeluarkan sel telur dari perempuan, kemudian disuntikkan kepada sperma 

laki-laki yang telah dicampurkan di dalam tabung di luar tubuh. Setelah 

menjadi zigot dan menjadi janin yang berkembang, maka kemudian 

                                                           
12

Koes Irianto, Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia, hlm. 314 
13

Husni Thamrin, Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2015), hlm. 9 
14

 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: 

Penamadani, 2005), hlm. 106 
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dipindahkan untuk disimpan kembali pada rahim si perempuan lagi.
15

 Pada 

kondisi kedua, yaitu cacat atau gangguan yang melebar pada rahim, prosesnya 

dengan mengeluarkan sel telur perempuan yang kemudian dikawinkan dengan 

sperma laki-laki pada sebuah tabung diluar tubuh, kemudian menjadi zigot, lalu 

janin yang berkembang tersebut dipindahkan dan di titipkan pada rahim 

perempuan lain (rahim pinjaman).
16

 

Sejalan dengan pembuahan FertilizationInVitro yang semakin pesat, 

munculah ide surrogatemother atau ibu pengganti.
17

 Surrogate Mother 

merupakan tekhnik bayi tabung (fertilisasiinvitro), yaitu dimana sperma dan 

ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan 

kedalam rahim orang lain, bukan kedalam rahim istri.
18

 Proses yang dilalui 

antara keduanya mempunyai persamaan, yakni pertemuan antara sperma dan 

ovum berproses dalam tabung gelas, tetapi setelah terjadi pembuahan, sel yang 

telah bercampur itu dimasukkan kedalam rahim wanita lain, sehingga dalam 

proses tersebut terlibat unsur ketiga selain dari suami istri yang sah.
19

 

Pada awalnya surrogatemother terjadi karena pihak dari istri tidak 

bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga 

peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya 

                                                           
15

Husni Thamrin, Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2015), hlm. 10 
16

 Husni Thamrin, Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung, hlm. 10 
17

Surrogate Mother (Ibu Pengganti/ Sewa Rahim/ Gestational Agreement), Yakni Wanita 

Yang Bersedia Disewa Rahimnya, Dengan Suatu Perjanjian Untuk Mengandung, Melahirkan, Dan 

Menyerahkan Kembali Bayinya Kepada Suami Istri Yang Tak Bisa Mempunyai Keturunan Karena 

Istri Tersebut Tak Bisa Mengandung, Dengan Imbalan Sejumlah Materi, Koes Irianto, Panduan 

Lengkap Biologi Reproduksi Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 315 
18

 Sonny Dewi Judiasih, AspekHukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, 

(Bandung : Pt Refika Aditama 2016), hlm. 13  
19

 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: 

Penamadani, 2005), hlm. 115 
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sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan 

materi ataupun sukarela.
20

 Perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran 

makna dan subtansi, dari subtansi awal sebagai alternatif  kelainan medis 

(karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan 

eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pada pihak penyewa bukan lagi 

karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetika dan estetika 

(yang tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat melahirkan serta malas 

untuk mengandung dan melahirkan), sementara bagi pihak yang disewa akan 

menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan 

rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang status 

ekonominya rendah, seperti negara-negara India, Bangladesh, China), sampai-

sampai difasilitasi oleh pihak pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah 

pusat untuk model sewa rahim, termasuk juga dengan pengurusan visa khusus 

dan visa medis, seperti yang dikatakan oleh seorang sosiolog dari Australia 

Catherine Waldby pada konferensi: Asia-pasificSciance, 

TechnologyandSocietyNetworkConference pada bulan Desember 2009 

Brisbane-Australia.
21

 

Dari paparan tersebut dapatlah dilihat suatu indikasi eksploitasi besar-

besaran dari nilai sebuah rahim yang tidak lazim sebagai alat pencari nafkah 

(yang biasanya adalah tangan dan kaki), belum lagi nilai-nilai kodrati seorang 

ibu yang melekat pada organ rahim tersebut yang mempunyai nilai sakral yang 

                                                           
20

 Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum:Bolehkah 

Sewa Rahim Di Indonesia?, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 37 
21

 Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum:Bolehkah 

Sewa Rahim Di Indonesia?, hlm. 38 
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secara agamis adalah sebuah organ yang mempunyai nilai dan martabat yang 

tinggi.
22

 Mencermati kasus-kasus surrogatemother yang ada saat ini, memang 

masih banyak terjadi di luar negeri, seperti India, Pakistan, Bangladesh 

maupun China.
23

 

Namun Mengenai hukumnya, tidak seperti hukum bayi tabung, 

dimana para ulama dan cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, 

selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah. 

Persoalan surrogatemother, status hukumnya lebih rumit dari bayi tabung. 

Mayoritas ulama, mengharamkannya. Salah satu diantaranya ialah seorang 

cendikiawan berasal dari mesir yang dikenal sebagai seorang mujtahid di era 

moderen ini beliau adalah Yusuf Al-Qardhawi, berpendapat bahwa jika sperma 

berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri, tetapi dititipkan dari rahim 

wanita lain, maka hal ini tidak diperbolehkan.
24

Adapun yang 

memperbolehkannya adalah Ali Akbar yang merupakan seorang dokter, 

pengajar dan ulama indonesia, ia dikenal sebagai konselor perkawinan. Ali 

Akbar berpendapat bahwa menitipkan bayi tabung kepada wanita yang bukan 

ibunya diperbolehkan, karena ibunya tidak bisa menghamilkannya, sebab 

rahimnya mengalami gangguan. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada 

ibu susu.
25

 

                                                           
22

 Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum:Bolehkah 

Sewa Rahim Di Indonesia?, hlm. 39 
23

 DesrizaRatman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum:Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia?, hlm. 2 
24

Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), hlm. 659 
25

Ali Akbar, Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 

hlm. 200 
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Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk di meneliti lebih 

dalam dan mengangkat masalah ini sebagai pembahasan yang urgen dengan 

membandingkan antara pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar. Untuk itu 

skripsi ini penulis beri judul “Hukum Sewa Rahim Perspektif  Yusuf Al 

Qardhawi Dan Ali Akbar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan di atas, kiranya 

penulisan perlu memberikan batasan-batasan pembahasan agar dalam mengkaji 

permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan 

masalah ini dapat tercapai. Batasan-batasan tersebut terumus dalam rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Sewa Rahim? 

2. Bagaimana Pandangan Ali Akbar Tentang Hukum Sewa Rahim? 

3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Ali 

Akbar Tentang Hukum Sewa Rahim? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 

a. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi Hukum Sewa Rahim. 

b. Untuk mengetahui Pandangan Ali Akbar Tentang Hukum Sewa Rahim. 

c. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Yusuf Al-

Qardhawi dan Ali Akbar Tentang Hukum Sewa Rahim. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian diharapkan 

berguna sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis : Mendalami dan menambah wawasan keilmuan tentang 

salahsatu kasus kontemporer di bidang hukum keluarga Islam, yakni 

kasustentang pembuahan di luar rahim, lebihkhusus bayi tabung yang 

dititipkan pada rahim wanita lain (surrogatemother) 

b. Secara Praktis : Pertama, bahwa untuk menyelesaikan tugas akhir penulis 

sebagaiseorang mahasiswi strata satu di perguruan tinggi. Kedua, tulisan 

inisebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat muslim, bahwa selama 

iniada praktek pembuahan di luar rahim, yang menggunakan rahim 

wanita lain. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan 

membaca beberapa hasil penelitian dan jurnal yang ada hubungannya atau 

hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi 

maupun buku, ada beberapa hasil penelitian yang beberapa penulis temukan 

yang membahas tentang:  

1. Nama Habib Ulin Niam (2013) Judul Skripsi Tinjauan HukumIslam 

Terhadap Nasab Anak yang Dilahirkan melalui Surrogate Mother, Hasil 
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Penelitian, Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa terdapat tiga macam 

pendapatpara pakar dalam menentukan nasab anak yang dilahirkan 

melaluisurrogatemother. Pertama, nasabnya kepada wanita pemilik benih. 

Kedua,pada wanita yang melahirkan. Ketiga, tidak dapat dinasabkan 

padakeduanya. Dari ketiganya, penulis lebih condong pada pendapat 

yangmenerangkan bahwa nasab anak tersebut kepada wanita yang 

melahirkan,karena hakikat seorang ibu adalah mengandung,  melahirkan, 

danmenyusui.
26

 

2. Nama Supmi Yuliardi, KedudukanHukum Anak yang Dilahirkan Melalui 

Ibu Pengganti Pada KontrakSurogasi Ditinjau dari Hukum Perdata dan 

Hukum Islam, Hasil Penelitian Tulisan tersebut berkesimpulan bahwa 

secara keperdataan, anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak di luar 

perkawinan yang tidak diakui/zina, jika ibupenggantinya seorang gadis atau 

janda. Akan tetapi, jika terikat dalamperkawinan yang sah (dengan 

suaminya), maka anak yang dilahirkanadalah anak sah dari pasangan suami 

istri yang disewa rahimnya. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam 

(fikih), maka status anaknyaadalah tidak sah dan kedudukannya sama 

dengan anak zina.
27

 

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fajar Bayu Setiawan dkk, Kedudukan 

Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia, Tulisan tersebut 

berkesimpulan bahwa apabila dilihat dari beberapa aturanhukum positif di 

                                                           
26

Habib Ulin Ni‟am, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nasab Anak Yang Dilahirkan 

Melalui Surrogate Mother”, (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2013), Diakses 19 Juli 2018 
27

Supmi Yuliardi, “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti 

Pada KontrakSurogasi Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, (Skripsi--UNRAM, 

Mataram, 2014), Diakses 19 Juli 2018 
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Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kontraksewa rahim tersebut, 

diantaranya adalah ketentuan dalam KUHPerdata,UU No.36 Tentang 

Kesehatan dan ketentuan dalam hukum Islam.Dapatdisimpulkan darinya, 

bahwa adanya praktek kontrak sewa rahim tersebut dilarang keberadaannya 

di Indonesia. Ketiga peraturan diatas, hanya memperbolehkan adanya bayi 

tabung sebagai cara alternatif memperolehanak. 

Dari ketiga karya tulis ilmiah diatas, tidak ada satupun yang 

samadengan ide atau gagasan yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian 

pertama dan Penelitian kedua, fokusnya terhadap nasab anak yang dilahirkan 

melalui ibu pengganti, Penelitian ketiga, menjelaskan secara umum,bagaimana 

kedudukan kontrak sewa rahim dalam tiga perspektif hukumsedangkan yang 

akan diteliti penulis adalah hukum sewa rahim perspektif  Yusuf Al Qardhawi 

dan Ali Akbar,Sehingga, penulis berkesimpulan, bahwa skripsi yang akan 

diteliti adalah halyang benar-benar baru 

 

E. Metode penelitian 

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya 

tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan 

sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir dapat mendekati 

kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Metodelogi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit 
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dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.
28

 

Dalam penelitian ini penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library 

research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau 

karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan 

data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan hasil 

studi dalam menyelesaikan dengan memberikan penafsiran tidak 

menggunakan angka/rumus melainkan berupa kata-kata dari buku atau 

literatur.
29

 

3. Sumber Data  

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data 

diperoleh dari literatur, yaitu:
30

 

a. Data Primer 

Data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian 

secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Data primer 

                                                           
28

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2017), Hlm. 35 
29

 Afifuddin, Metodelogi Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 

hlm. 36 
30

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm. 106 
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bersumber dari Al-Qur‟an, Al-Hadist, Buku Yusuf Al-Qardhawi: Fatwa-

Fatwa Kontemporer Jilid III, Halal dan Haram dalam Islam, Pasang Surut 

Gerakan Islam, Fatawa Qardhawi adapun Buku Ali Akbar: Seksualita 

Ditinjau dari Hukum Islam, Merawat Cinta Kasih. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diluar objek yang sebenarnya tau 

data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku, 

hasil penelitian dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dari berbagai 

literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti sumber data yang 

diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang hukum sewa rahim dan 

buku yang membahas tentang penelitian ini. 

c. Metode Analisa Data  

Analisis data adalah data yang telah berhasil dihimpun dari 

perpustakaan akan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, 

adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah. 

1) Deskriptif analisis yaitu dari data-data yang terkumpul disusun 

secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, 

lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis semua data yang ada. 

2) Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menetukan 

persamaan dan perbedaan antara yusuf al-Qardhawi dan Ali Akbar 

mengenai hukum sewa rahim. 
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Adapun penulisan untuk skrisi ini berpedoman pada buku “pedoman 

penulisan skripsi di fakultas syariah dan hukum uin raden fatah palembang. 

 

F. Sistematika penulisan 

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam 

pembahasan ini dibuat sistematika peulisan sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah 

dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai hukum sewa rahim. Dari 

latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga 

tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang 

nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka 

terhadap beberapa literatur agar di dapatkan data-data yang diperlukan 

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian membangun suatu 

kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-

langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.. 

Bab kedua, dijelaskan tentang tinjauan umum sewa rahim, yang 

menjelaskan tentang sejarah dan pengertian sewa rahim, fenomena sewa rahim, 

proses sewa rahim, bentuk-bentuk sewa rahim,  faktor-faktor penyebab 

seseorang melakukan sewa rahim. 

Bab ketiga, Biografi Yusuf Al-Qardhawi, riwayat hidup, pendidikan, 

karya,  Biografi Ali Akbar. Riwayat hidup, pendidikan, karya. 

Bab ke empat, Analisis hukum sewa rahim perspektif yusuf al 

qardhawi dan ali akbar. 
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Bab ke lima, penutup, kesimpulan dan saran  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM  

SEWA RAHIM 

  

 

 

 

A. Sejarah dan Pengertian Sewa Rahim 

Sewa rahim merupakan salah satu dari delapan jenis 

tekhnologi bayi tabung yang telah dikembangkan oleh para 

ahli kedokteran.
31

 Pada hakikatnya program bayi tabung 

bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak 

mampu melahirkan keturunan secara alami disebabkan karena 

ada kelainan pada tubanya.
32

 Bayi tabung adalah suatu proses 

untuk menggabungkan sel telur pada wanita dengan sperma 

pada pria dewasa di laboratorium atau di “Tabung Kaca”. 

Namun bukan artinya seluruh proses ada di tabung tersebut, 

melainkan ini adalah suatu istilah yang digunakan di dunia 

medis. Sel telur dibuahi oleh spermadidala tabung tersebut 

untuk menghasilkan embrio, jika telah menjadi embrio maka 

                                                           
31

Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, (Jakarta:Sinar 

Grafika, 1993), hlm. 8 
32

 Koes Irianto, Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk 

Para Medis Dan Non Medis, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 314 
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selanjutnya akan ditempatkan di dalam rahim wanita. 

Pengertian bayi tabung harus kita luruskan yaitu bukan 

bayinya berada di dalam tabung kaca, melainkan proses 

pembuahan sel telur oleh sperma agar menjadi embrio yang 

siap dimasukkan di dalam rahim 

Proses tekhnologi bayi tabung pertama kali  berhasil 

dilakukan oleh DR. P. C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards atas 

pasangan suami istri Jhon Brown dan Lesiie. Sperma dan 

ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri, 

kemudian embrionya di transplantasikan  ke dalam rahim 

istrinya, sehingga pada tanggal 25 juli 1978 lahirlah bayi 

tabung yang pertama bernama Louis Brown di Oldham Inggris 

dengan berat badan 2.700g.
33

 

Sejalan dengan pembuahan FertilizationInVitro yang 

semakin pesat, munculah ide surrogate mother atau sering 

disebut rahim sewaan
34

 yang merupakan teknik bayi tabung, 

yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami istri yang 

                                                           
33

 Koes Irianto, Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk 

Para Medis Dan Non Medis, hlm. 315 
34

Husni Thamrin, Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2015),  hlm. 44 
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diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim 

wanita lain, bukan ke dalam rahim istri. Perempuan yang 

bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut dengan 

SurrogateMother, umumnya dengan perjanjian antara 

SurrogateMother dengan pasangan suami istri yang ingin 

menggunakan jasa SurrogateMother tersebut yang biasa 

disebut dengan intendedparent. SurrogateMother ini diberi 

biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung 

anak tersebut, saat proses melahirkan dan setelah melahirkan. 

SurrogateMother ini setelah melahirkan anak tersebut harus 

menyerahkan anak tersebut kepada IntendedParent.
35

 

Sewa Rahim (SurrogateMother/ibu pengganti) adalah 

“A woman carries a child to term on behalf of another and 

then assign her parental rights to that woman and the father” 

adalah seorang wanita yang mengandung anak atas 

kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya 

sebagai orang tua kepada orang lain tersebut atau seorang 

wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan 

                                                           
35

Sonny Dewi Judiasih, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif 

Hukum Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama,2016), hlm. 13 
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lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan 

memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada 

pasangan dari mana benih tersebut berasal
36

 

Pengertian lain dari surrogatemother adalah sebagai 

berikut:
37

AwomanWhoagrees, usually by contract and far a 

fee, to bear a child for a couple who are childless because the 

wife is infertile or physically incapable of carryng adeveloping 

fetus”. seorang wanita yang menyutujui untuk mengandung 

anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki 

keturunan karena sang istri infertil (mandul) atau secara fisik 

tidak mampu membawa janin dalam kandungannya, yang 

didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran.
38

 

Desriza Ratman memberikan pengertian 

SurrogateMother sebagai 

Someonewhotakestheplaceofanotherperson (seseorang yang 

                                                           
36

Sonny Dewi Judiasih, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif 

Hukum Indonesia, hlm. 11 
37

“Surrogatemother”Http://Encylopedia2.Thefreedictionary.Com/Surr

ogate+Mother. Diakses 20 Juli 2018 
38

Sonny Dewi Judiasih, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif 

Hukum Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 11 
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memberikan tempat untuk orang lain).
39

 Fred Amelen 

menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikat dirinya 

melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan 

istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan 

sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan 

pembuahannya diluar rahim sampai melahirkan sesuai 

kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada 

pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi 

yang telah disepakati. 

SurrogateMother secara harfiah disamakan dengan 

istilah “ibu pengganti” atau “ibu wali”.
40

 Menurut kesimpulan 

penulis setidaknya harus ada tiga unsur untuk mendefinisikan 

penyewaan rahim;  

1. Pasangan suami istri 

2. Perjanjian atau kontrak untuk mengandung dan melahirkan 

3. Wanita yang bersedia disewa rahim untuk penitipan janin. 

 

                                                           
39

Sonny Dewi Judiasih, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif 

Hukum Indonesia, hlm. 12 
40

Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan 

Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?(Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2012), hlm. 47 
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B. Fenomena Sewa Rahim Di Berbagai Negara 

Untuk melengkapi pengetahuan terkait dengan 

pengaturan surrogatemother, penulis mengambil contoh 

pengaturan di berbagai negara, baik yang menolak atau yang 

melarang surrogatemother maupun Negara yang menerima 

konsep surrogate mother sebagai bahan perbandingan, adapun 

Negara-Negara tersebut adalah sebagai berikut:
41

 

1. Jerman  

German Civil Code memberikan pengertian ibu 

sebagai wanita yang melahirkan bayi (A Mother as the 

woman who gave birth to it). Selanjutnya ketentuan yang 

terdapat dalam the embryo protection act menyatakan 

“Prohibits the transfer into a woman of an unfertilized egg 

cell produced by another woman as well as the artificial 

fertilization of an egg cell for any purpose other than 

bringing about a pregnancy in the woman from whom the 

egg cell originated.” “Melarang pemindahan atas janin 
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seorang wanita kepada wanita lain dengan sel telur yang 

tidak subur maupun inseminasi buatan terhadap sel telur 

untuk tujuan-tujuan selain mempersiapkan kehamilan bagi 

wanita tempat sel telur tersebut berasal.” Berdasarkan 

prinsip-prinsip hukum diatas, maka tindakan surrogacy 

dengan memakai jasa Surrogate Mother tidak 

diperbolehkan di Jerman.
42

 

2. Prancis  

Prancis tidak memperbolehkan dilakukannya 

Surrogacy. Civil Code Prancis menyatakan bahwa “All 

agreement relating to procreation of gestation on account 

of a third party are void.” Ketentuan lain menyatakan 

bahwa Surrogacy bertentangan dengan prinsip yang tidak 

membolehkan komersialisasi tubuh manusia, dimana hal ini 

ditekankan dalam Civil Code bahwa “Only things of a 

commercial nature can be the object of conventions”. Salah 

satu kasus yang terjadi di Prancis tidak dapat dicatatkan 

pada kantor catatan sipil prancis. Hal ini disebabkan karena 
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hukum prancis tidak mengakui tindakan tersebut karena 

perjanjian Surrogacy bertentangan dengan kebijakan 

publik. 

3. Switzerland  

Surrogacy secara tegas dilarang berdasarkan The 

federal act onmedically assisted reproduction. Konstitusi 

ini pada prinsipnya melarang SurrogateMother seperti yang 

dinyatakan dalam pasal 119 yaitu: The donation of embryos 

and all forms of surrogate motherhood are unlawfull. 

a. Any one who uses an assisted reproductive technique in 

a Surrogate Mother shall be liable to a term of 

imprisonment or to a fine. 

b. The same penalty shall apply to any one who acts as an 

intermediary for Surrogate Motherhood. 

c. Barang siapa yang menggunakan bantuan dalam 

memproduksi kehamilan surrogate mother akandikenai 

sanksi berupa hukuman pidana penjara atau denda 
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d. Hukuman yang sama berlaku bagi siapa pun yang 

bertindak sebagai perantara surrogate motherhood.
43

 

4. Italia  

Italia melarang praktik Surrogate Mother, hal itu 

terlihat dari ketentuan hukum tahun 2004 yang menyatakan 

bahwa “All Surrogate Mother contracts which require the 

Surrogate Mother to consent to third partyadoption of the 

child following birth and to facilitate the transfer of child 

custody, are null under the italian civil code, because the 

law views them as being againts public policy”. 

5. Inggris  

Hanya dua negara di Eropa yang secara tegas 

mengakui tindakan Surrogacy, yaitu Inggris dan Yunani. 

Inggris mengakui Surrogate Mother sejak tahun 1985 

berdasarkan Surrogacy Arrangements Act 1985 dan 

ketentuan mengenai Surrogacy tersebut kemudian di 

perbarui tahun 2008 melalui The human fertilization and 

embryologi act tahun 2008. Ketentuan tersebut 
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mengizinkan pasangan yang ingin mempunyai anak dengan 

cara Surrogate Mother. Surrogate Mother harus 

menyerahkan anak yang dilahirkannya sesuai perjanjian 

yang telah disepakati. Apabila Surrogate Mother berubah 

pikiran, dimana dia tidak mau menyerahkan anak, maka dia 

tidak dapat dipaksa untuk menyerakan anak itu. Hal ini 

didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa “No 

surrogacy arrangement is enforceable by or againts any of 

the persons making it”.
44

 

6. Amerika Serikat 

Amerika Serikat berfungsi sebagai tujuan bagi 

pelaksanaan Internasional Surrogacy. Diprediksi bahwa 

setiap tahun di Amerika Serikat lahir sebanyak 1.400 

(seribu empat ratus) bayi dengan cara surrogacy. Bukan 

hanya orang-orang Amerika Serikat saja yang 

melakukannya tetapi juga beberapa pasangan yang datang 

dari luar Amerika Serikat memilih wanita-wanita Amerika 

Serikat Sebagai Surrogate Mother untuk melahirkan bayi 
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Mereka. Dilaporkan bahwa dari 104 kelahiran bayi di 

California pada tahun 2010 adalah yang berasal dari orang 

tua di luar warga Negara Amerika Serikat. Contohnya Elton 

John dengan partnernya dalam perjalanan ke Amerika 

Serikat tepatnya di negara bagian California melakukan 

proses Gestational Surrogacy. Mereka memilih California 

karena Inggris tidak diperkenankan untuk melakukan 

Surrogacy secara komersial. Hal ini bisa dilakukan karena 

di Amerika Serikat tersedia bank sperma, klinik vertilitas, 

dan orang-orang yang bersedia menjadi Surrogate 

Mother.
45

 

7. India  

Sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama 

yang melegalkan Surrogacy secara komersial. Dalam kurun 

waktu 10 tahun terakhir India sudah melahirkan lebih dari 

3.000 bayi hasil proses Surrogacy. Sebagian besar dari 

mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari 

luar India. Pada tahun 2009, india mempunyai 350.000 
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klinik terdaftar yang dapat melakukan pelayanan bagi 

proses Surrogacy. Dalam tahun ini pula, kira-kira 1.500 

kehamilan dilakukan melalui cara Surrogacy di klinik-

klinik tersebut. Dan sebagian besar diantaranya adalah 

bayi-bayi yang berasal dari orang tua pembawa benih yang 

merupakan orang-orang asing yang datang ke india. 

8. Libya 

Libya melarang semua bentuk Inseminasi buatan. 

Hal ini dipertegas dalam perubahan hukum pidana Libya 

tertanggal 7 Desember 1972 yang menambahkan dua artikel 

berikut: Pertama, barang siapa menghamili seorang wanita 

melalui Inseminasi buatan dengan paksa, ancaman atau 

penipuan akan di hukum dengan kurungan setinggi-

tingginya sepuluh tahun, hukuman itu akan berkurang 

menjadi seti nggi-tingginya menjadi lima tahun jika 

inseminasi itu dilakukan atas persetujuan wanita tersebut. 

Kedua, Seorang wanita yang menyetujui inseminasi buatan 

atau yang menjalani upaya penghamilan secara buatan akan 

dihukum kurungan setinggi-tingginya lima tahun. 
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Suaminya akan dihukum dengan hukuman yang sama, jika 

inseminasi itu dilakukan atas persetujuannya.
46

 

9. Australia dan Thailand 

Selama ini secara hukum praktek rahim pinjaman 

memang diperbolehkan di Australia. Dalam hal ini 

pasangan yang ingin memiliiki anak lewat rahim pinjaman 

biasa menggunaka sperma dan sel telur mereka sendiri dan 

boleh melakukan praktek itu dengan melibatkan warga 

asing yang rahimnya disewa. Kompensasinya ibu pengganti 

tersebut akan dibayar sejumlah uang termasuk biaya 

perawatan selama kehamilan. Namun praktik komersial ini 

tidak boleh dilakukan di dalam negeri, kecuali kalau ibu 

pengganti tersebut rela untuk dibayar. Dalam artian, tujuan 

praktek rahim pinjaman yang diperbolehkan di Australia 

harus murni untuk menolong pasangan yang ingin punya 

anak. Namun jarang sekali perempuan Australia rela 

meminjamkan rahimnya dengan tujuan sekedar menolong. 

Hal ini banyak membuat warga Australia beralih 
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menggunakan jasa sewa rahim internasional dalam hal ini 

terhadap perempuan-perempuan di Thailand. Thailand 

termasuk salah satu negara yang memperbolehkan 

dilakukan SurrogateMother melalui beberapa klinik in vitro 

yang menyediakan jasa ibu pengganti atau rahim 

pinjaman.
47

 

 

C. Proses sewa Rahim 

  Dikarenakan penyewaan rahim merupakan salah satu 

dari delapan jenis bayi tabung, maka prosesnya adalah sama 

dengan tahapan bayi tabung. Proses bayi tabung tergolong 

sangat rumit, tidak seperti biasanya yang mana proses 

pembuahan akan berlangsung setelah melakukan hubungan 

suami istri. Tahapan bayi tabung sedikit lebih kompleks, 

dimana dibutuhkan penjadwalan yang tepat oleh dokter 

spesialis yang ada. Ada enam proses yang akan dilalui, berikut 

penjelasannya: 
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1. Kontrolkesuburan(ovarianhyperstimulation). Proses ini 

merupakan proses pertama yang dilakukan pada wanita, 

umumnya dilakukan dengan pemberian obat kesuburan 

yang dapat membantu meningkatkan peningkatan 

kesuburan sel telur. Pada masa ini biasanya USG akan 

dilakukan secara rutin untuk mengetahui jumlah sel telur 

dan untuk memeriksa ovarium yang bertugas memproduksi 

sel telur, selain itu juga akan dilaksanakan pemeriksaan tes 

darah untuk mengetahui kadar hormon yang ada di tubuh 

sang ibu. Inti dari proses ini adalah untuk memastikan sel 

telur yang ada cukup banyak dan memberikan tingkat 

keberhasilan yang tinggi. Proses ini biasanya berlangsung 

sekitar 2 minggu, untuk memastikan alat reproduksi wanita 

dapat memproduksi banyak sel telur yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan embrio dan proses pembuahan. 

2. Pengambilan sel telur. Jika sel telur telah dinyatakan cukup 

dan memenuhi untuk dilakukan pembuahan maka proses 

selanjutnya adalah pengambilan sel telur. Proses ini akan 

membutuhkan operasi kecil yang disebut policular 
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aspiration, dengan mengambil sel telur dari tubuh sang ibu. 

Prosedur ini akan dibantu oleh alat pencitraan suara untuk 

panduan bagi sang dokter. Dokter akan memasukkan jarum 

yang tipis melalui vagina sampai menuju ke ovarium dan 

kantung (folikel) yang mengandung sel telur. Jarum kecil 

tersebut akan terhubung pada alat penghisap untuk menarik 

telur-telur yang ada di ovarium. Wanita atau calon ibu akan 

mengalami sedikit kram selama operasi efek obat kebal 

yang diberikan. Biasanya kram ini akan hilang dalam waktu 

1 hari. 

3. Inseminasi dan pemupukan. Dalam proses ini akan 

dilakukan penyatuan sperma untuk ditempatkan dengan sel 

telur dan disimpan dalam ruang atau lab (yang dikenal 

dengan tabung). Proses pencampuran sperma dan sel telur 

disebut inseminasi. Sperma akan memasuki (menyuburkan) 

sel telur berapa jam setelah proses inseminasi. Jika menurut 

dokter kemungkinan pembuahan rendah, staf laboratorium 

dapat langsung menyuntikkan sperma kedalam telur. Ini 

disebut injeksi sperma intracytoplasmic (ICSI) banyak 
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program kesuburan rutin melakukan ICSI pada beberapa 

telur bahkan jika semuanya normal. 

4. Pengamatan embrio. Setelah proses penyatuan sperma dan 

sel telur telah terjadi maka sel telur yang telah dibuahi akan 

membelah menjadi sebuah embrio. Staf terkait akan 

melakukan pemeriksaan agar embrio tumbuh dengan baik. 

Proses ini biasanya berlangsung sekitar 5 hari, embrio yang 

baik memiliki beberapa sel yang aktif membelah. 

5. Transfer embrio. Setelah pengambilan sel telur dari 

ovarium wanita, 3-5 hari merupakan proses untuk 

melakukan transfer kembali ke rahim. Dokter akan 

memasukkan tabung tipis yang berisi embrio kedalam 

vagina wanita, melalui leher rahim, dan sampai kedalam 

rahim. Jika embrio menempel (implantasi) pada lapisan 

rahim dan tumbuh, maka terjadilah kehamilan. Jika lebih 

darisatu embrio yang ditempatkan dalam rahim pada saat 

yang sama, maka akan menyebabkan kehamilan kembar. 

Tidak heran proses bayi tabung saat ini dapat menentukan 

dan bahkan memilih untuk bayi kembar. 
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6. Kontrol rutin. Setelah proses transfer embrio berhasil, 

dokter akan menjadwalkan dalam beberapa hari untuk 

dilakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak. Jika 

berhasil maka anda akan diwajibkan melakukan  

pemeriksaan rutin baik itu mingguan atau bulanan. 

Perembangan janin hasil bayi tabung mungkin sedikit 

berbeda dengan bayi normal, sehingga anda harus 

melakukan kontrol sesuai saran dokter.
48

 

  

D. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim 

Ada lima bentuk Penyewaan rahim dapat dilakukan 

dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 

1. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami 

(sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita 

lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki 

benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena 

pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang 

kroniss atau sebab-sebab lain. 
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2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang 

telah disenyawakan dibekukan dan dan dimasukkan ke 

dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami 

istri itu. 

3. Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan 

suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. 

Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan 

atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam 

keadaan baik. 

4. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, 

kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. 

Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada 

ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas 

kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid 

(menopause) 

5. Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian 

dimasukkan kedalam rahim istri yang lain dari suami yang 

sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup 
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mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak boleh 

hamil.
49

 

 

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sesesorang Melakukan 

Praktek Sewa Rahim 

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan praktek 

sewa rahim dilakukan, diantaranya: 

1. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk 

mengandung secara normal karena ditimpa penyakit atau 

kecacatan yang menghalanginya dari mengandung dan 

melahirkan anak, 

2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan 

3. Seorang wanita telah mengalami tahap putus haid 

(menopouse) 

4. Alasan kosmetika dan estetika, yaitu seorang wanita yang 

tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat 

mengandung dan melahirkan sehingga malas untuk 

mengandung dan melahirkan. 
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5. Dijadikan ladang bisnis baru dengan menyewakan 

rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada 

masyarakat yang ekonominya rendah)
50
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BAB III 

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI DAN ALI AKBAR 

 

 

 

 

A. Yusuf AL-Qardhawi 

1. Riwayat Hidup 

Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, 

Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa 

tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang 

sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a
51

. 

Yusuf Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat 

beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal 

dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh 

pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian 

cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap 

pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti 

keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan 
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agama islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan 

berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.
52

 

Dengan perhatian yang cukup baik dalam 

lingkungan yang taat beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai 

serius menghafal Al-Qur‟an sejak berusia 5 tahun. 

Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah 

dasar bernaung di bawah lingkungan departemen 

pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu 

umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu 

lainnya.
53

 Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf Al-

Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al- Qur‟an 30 juz 

dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan 

kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan 

ia sering disuruh menjadi Imam Masjid. 

2. Pendidikan 

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke 

sekolah  dasar  al-Ilzamiyah yang berada di bawah 
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Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari 

ilmu pengetahuan umum,  seperti  al-jabar,  sejarah,  ilmu 

kesehatan  dsb. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun,  

sehari  ia bersekolah  dua  kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan 

sorenya di al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-

Ilzamiyah, Yusuf Al-Qaradhawi berkeinginan untuk 

melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha. Namun 

pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya 

pamannya menyetujui keinginan Yusuf Al-Qaradhawi untuk 

melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengah umum di Thantha dengan biaya  yang  pas-pasan.  

Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang 

relatif singkat dengan  prestasi  rata-rata terbaik. 

Kecerdasannya mulai tampak  ketika ia berhasil 

menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar 

dengan predikat terbaik yang diraihnyapada tahun 1952-

1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan 

Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia 
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lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan inipun dia lulus 

dengan rangking pertama di antara lima ratus mahasiswa. 

Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat 

mengajar.
54

 

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan 

studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah 

Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di 

bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia 

mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin 

jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. 

Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu 

memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, 

lalu ia meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk 

menentukan yang lebih baik untuknya. Dia memberikan 

penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan 

menyatakan bahwa Al-Quran  dan  Sunnah merupakan  

sumber  utama syari‟at  Islam, walaupun  ia sendiri adalah 

dosen senior di jurusan akidah filsafat, sehingga Yusuf Al-
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Qaradhawi memilih Jurusan tafsir-hadits. Menurut 

Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat sebenarnya 

hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat 

internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta 

meluruskan kesalahan- kesalahan menurut pandangan Islam. 

Materi  ilmu  filsafat  ini  bisa  diperoleh melalui membaca 

buku-buku filsafat secara bebas. Yusuf Musa sendiri 

menceritakan  pula pengalamannya sebagai mantan guru 

besar  jurusan akidah filsafat yang pada akhirnya dia beralih 

kejurusan syari‟ah.
55

 

Selanjutnya Dr. Yusuf Musa berkomentar, bahwa 

untuk menjadi seorang intelektual kontemporer, kita harus 

lebih banyak membaca dan menelusuri buku- buku agama 

dan buku-buku trend non Islam  serta membaca kritik-krtitik 

pihak  lawan Islam dan tidak cukup hanya membaca buku-

buku tentang keislaman saja. Ketika mengikuti ujian pada 

tingkat magister pada tahun 1960, tidak seorang-pun diantara 

teman-temannya lulus kecuali ia sendiri lulus dengan 
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predikat amat baik. Pada tahun 1977 Yusuf Al-Qaradhawi 

duduk sebagai dekan fakultas syari‟ah. Kemudian dia 

diangkat menjadi direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah 

Nabi di Universitas tersebut sampai sekarang.
56

 Setelah krisis 

agak mereda barulah ia mengajukan disertasi yang sudah 

disiapkannya untuk diuji dan dipertahankan, sehingga  dia 

berhasil  lulus meraih  gelar dalam ilmu tafsir-hadist dengan 

predikat amat baik pada tahun 1973. 

Walaupun latar belakang pendidikan Yusuf Al-

Qaradhawi berasal dari Fakultas Ushuluddin yang mengkaji 

masalah tafsir hadits, tidak berarti ia tidak mendalami 

masalah-masalah hukum Islam. Sejak masih duduk di 

bangku sekolah lanjutan pertama,ia sudah aktif memberikan 

ceramah dan khutbah di beberapa masjid di Thantha. Karena 

sering ditanya masalah agama, maka ia pun terdorong untuk 

mentela‟ah buku-buku fikih, ushul fikih. Yang menjadi 

rujukan utamanya adalah “Fikih Sunnah” karya Sayyid 

Sabiq. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan keberuntungan 
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memulai belajar fikih menurut metode Sayyid Sabiq adalah 

merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia kurang 

setuju memulai belajar fikih menurut metode Abu Syuja‟ 

(w.593H), karena metode ini lebih mengarahkan kepada 

pendapat imam-imam madzhab tertentu saja. Dalam konteks 

ini Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ia pernah 

berdebat dengan beberapa ulama di daerahnya. Al-

Qaradhawi berargumentasi dengan nash Al- Quran dan 

Sunnah, sedangkan para ulama tersebut berdalil dengan nash 

Imam madzhab. 

Seiring dengan perkembangan akademiknya, 

perhatian Yusuf Al-Qardhawi terhadap kondisi umat Islam 

juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel di wilayah 

Palestina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan 

Israel, cukup memprihatikannya, ditambah lagi kondisi mesir 

pada saat itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut 

Yusuf al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al- 

Banna yang memukaukan dirinya dari isi penyampaiannya, 

kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang 
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membara. Makin lama perasaan yang bertumpuk itu 

mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak sehingga 

bergumulannya dengan pemikiran Hasan al- Banna 

dilanjutkan dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan. 

Tidak heran bila ia pernah berkomentar antara lain: tokoh 

ulama yang banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-

Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering 

saya ikuti ceramah-ceramahnya.
57

 

Perkenalan Yusuf Al-Qardhawi dengan Hasan al-

Banna lebih jauh membawanya aktif dalam jama‟ah 

Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain 

pengajian Tafsir dan Hadits serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah 

dan ibadah ruhiyyah, olahraga, ekonomi, yayasan sosial 

penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada 

masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel. 

Aktifis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan 

Israel pada tahun 1948. Ia termasuk salah seorang 

diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslimin 
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ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf Al-Qardhawi juga 

termasuk di dalamnya. Itu semua tidak memudarkan 

semangat dan gairah Yusuf Al-Qardhawi berbuat sesuatu 

untuk ummat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyyah. 

Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan 

melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir 

yang masih krisis. 

Yusuf Al-Qardhawi juga banyak tertarik kepada 

tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa 

dan pemikirannya yang kokoh dan mantap.Di antara tokoh 

tersebut adalah Bakhi al-Khauli, Muhammad al-Ghazali dan 

Muhammad Abdullah Darras. Ia juga kagum dan hormat 

kepada Imam Mahmud Syaltout mantan Rektor al-Azhar dan 

Dr. Abdul Halim Mahmud sekaligus dosen yang 

mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. 

Yusuf Al-Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas 

namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang 

dimilikinya, beliau pernah berkata: “ termasuk karunia Allah 

SWT kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang 
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tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya 

bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi 

saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini 

bukan merupakan penghalang bagi saya untuk megambil 

manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”. 

Tokoh favorit Yusuf al-Qardhawi adalah kelompok 

ulama yang telah memperkaya perbendaharaan kebudayaan 

islam yaitu ulama yang mengadakan pembaharuan di 

antaranya Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna dan ia terpengaruh 

dengan mereka dalam arti produk ilmiahnya, sehingga Yusuf 

Al-Qardhawi dapat menampilkan sejumlah karangan yang 

berbobot yang tersebar di berbagai dunia islam. Dengan 

mengkorelasikan antara ilmu-ilmu Islam, kemudian 

menampilkan Islam dengan wajah cemerlang, akan tetapi 

Yusuf Al-Qardhawi lebih mengutamakan kecintaannya 

terhadap bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa 

Islam dan pintu gerbang untuk memahami al-Quran dan 

Hadits, sekaligus merupakan syarat untuk berijtihad. 
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Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang 

tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya al-

Halal wa al-Haram ia mengatakan saya tidak rela rasio saya 

terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah 

besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat 

dengan ungkapan Ibnu Juz‟ie tentang dasar muqallid yaitu 

tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan 

taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu 

diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk 

bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin 

tetapi ia berjalan dalam kegelapan. 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi para imam yang empat 

sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan 

umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu 

mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad 

para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya 

sebagai orang yang ishmah (terhindar dari kesalahan). Satu 

sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu 

sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang 
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serta saling menghormati pendapat.
58

 Itulah sebabnya Yusuf 

Al-Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab 

yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya 

bukan dimiliki oleh satu mazhab saja. 

Menurutnya tidak pantas seorang muslim yang 

berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang 

dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk 

kepada pendapat seorang ahli fiqih yang seharusnya ia 

menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali 

bin Abi Thalib mengatakan: “Jangan kamu kenali kebenaran 

itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka 

kamu akan kenal manusianya. Pendapat Ali r.a bermakna 

bahwa kebenaran itu bukanlah dilihat dari sekelompok orang 

yang menjadi panutan, tetapi dilihat dari tata cara dan sistem 

seseorang atau sekelompok orang itu dalam menghasilkan 

kebenaran itu, seperti yang dikutip Yusuf Al-Qardhawi dari 

perkataan Imam Syafi‟i yaitu apa yang saya anggap benar 

mungkin juga salah dan apa yang saya anggap salah mungkin 
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juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang dapat mencari kebenaran janganlah 

sampai terikat kepada kebenaran yang telah dihasilkan oleh 

seorang ahli fiqh.
59

 

Dalam masalah ijtihad Yusuf Al-Qardhawi 

merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan 

bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang 

berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih 

banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang 

ditulis oleh orang non Islam. Menurutnya seorang ulama 

yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup 

hanya menguasai buku tentang keislaman karangan ulama 

tempo dulu. Menanggapi adanya golongan yang menolak 

pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf 

Al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang 

yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita islam dan tidak 

memahami parsialitas dalam kerangka global, menurutnya 

golongan modern ekstrim yang menginginkan bahwa semua 
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yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah 

mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan 

golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita 

Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah 

pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. 

Pembaharuan hukum Islam menurutnya, bukan berarti 

berijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran 

yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi 

bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni 

ilmu, iman dan amal. 

Yusuf Al-Qardhawi, sebagai seorang ilmuwan yang 

memiliki banyak kreativitas dan aktivitas. Ia juga berperan 

aktif di lembaga pendidikan, Jabatan Struktural yang sudah 

lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada 

Fakultas Syari‟ah Universitas Qatar. Setalah itu kemudian ia 

menjadi Dekan Fakultas Syari‟ah Universitas Qatar. 

Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat 

Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.  
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Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama 

kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf 

Al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan 

bangsanya melalui aktifitasnya di bidang pendidikan, baik 

formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah ia aktif 

menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program 

khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara 

mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan. 

Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan 

dan yayasan- yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf Al-

Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara 

Islam dan non Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas 

yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. 

Dalam berbagai kunjungannya kenegara-negara lain, ia aktif 

mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, 

muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam. 

Misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar tarikh 
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Islam di Beirut, muktamar Internasional mengenai ekonomi 

Islam di Mekkah dan muktamar hukum Islam di Riyadh.
60

 

Yusuf Al-Qaradhawi juga  seorang  orator  handal  

yang  mampu mengetuk hati dan perasaan para 

pendengarnya. Yusuf Al-Qardhawi  juga seorang faqih yang 

teguh dan bersikap adil. Fatwa-fatwa dan pandangan-

pandangannya tersebar di penjuru dunia, belahan barat dan 

timur. Seorang yang menguasai  banyak  bidang  ilmu-ilmu  

keislaman, yang mahir menggabungkan antara disiplin ilmu, 

ahli kalam dan ahli hadits. Yusuf Al-Qaradhawi juga dikenal 

juga sebagai seorang sastrawan dan penyair, dimana syair-

syairnya banyak dihafal generasi kebangkitan Islam di barat 

dan di timur. Ia juga anggota berbagai institusi, yayasan 

pendidikan dan dakwah di berbagai negara. Antara lain pada 

Pusat Kajian Fikih Rabithah al-„Alam al-Islami di Mekkah 

Saudi Arabia, Pusat Kajian Kebudayaan Islam Kerajaan 

„Amman Jordan, Pusat Pengkajian Islam di Oxford London, 

Dewan Pembina  dan  Kurator  Universitas Islam Islamabad 
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Pakistan, Organisasi Dakwah Islamiyah di Khartoum Sudan 

dan Dewan Pengawas Syari‟ah dalam berbagai institusi 

keuangan Islam 

Yusuf Al-Qaradhawi juga dikenal sebagai seorang 

tokoh penyeru Aliran Keadilan Islam yang memadukan 

antara nilai-nilai kemurnian dan pembaruan, mengikat 

pemikiran dan pergerakan, mempertimbangkan semua aspek 

fikih dan pertimbangan keteguhan ajaran Islam dan tuntutan 

perubahan zaman dan kekinian, berpegang teguh dengan 

nilai-nilai lama yang bermanfaat, menerima kehadiran 

masalah baru yang berguna menjadikan masa lalu sebagai 

pengajaran, memberikan solusi bagi permasalahan yang 

sedang dihadapi sekarang dan menyongsong kehadiran masa 

depan Islam yang gemilang.
61

 

3. Karya  

Beliau telah menulis lebih dari 170 buah buku dan 

risalah. Diantaranya adalah:
62

 

a. Halal Dan Haram Dalam Islam 
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b. Fatwa-Fatwa Kontemporer 

c. Ijtihad Dalam Syariat Islam 

d. Pengenalan Pengajian Syariat Islam 

e. Fikih Kenegaraan Islam 

f. Ke Arah Fikih Yang Mudah 

g. Fatwa-Fatwa Antara Disiplin Dan Pembahasan 

h. Fikih Islam Antara Keaslian Dan Pembaharuan 

i. Faktor-Faktor Kesesuaian Dalam Agama Islam 

j. IjtihadKontemporer Antara Ketertiban Dan Kelalaian 

k. Fikih Puasa 

l. Fikih Kebersihan 

m. Fikih nyanyian Dan Musik 

n. Fikih Muslim Minoritas 

o. Fikih Tentang Zakat 

p. Masalah Kefakiran Dan Bagaimana Islam Mengatasinya 

q. Sistem Jual Beli Murabahah 

r. Faedah Bank Itulah Yang Diharamkan
63

 

s. Peran Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam 
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t. Peran Zakat Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi 

4. Metode Ijtihad  

Sumber Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Pada dasarnya, 

sumber ijtihad adalah sesuatu yang kepadanya ijtihad 

dilakukan dan berdasarkannya produk hukum dirumuskan. 

Karena itu pada hakekatnya, sumber ijtihad tidak berbeda 

pengertiannya dengan sumber hukum atau dalil hukum yang 

diartikan sebagai petunjuk yang dapat diikuti untuk 

merumuskan hukum.  

Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan beberapa sumber 

ijtihad dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik 

dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-

kesimpulan hukum maupun dalam arti al-adillah as-syar‟iyyah 

(dalil-dalil hukum). Dalam buku Min Hady al-Islam Fatawa 

Mu‟asirah, ketika mengkaji tentang keharaman rokok, Yusuf 

Al-Qaradhawi menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil 

hukum secara berurutan sebagai berikut: 

a. Al-Quran 
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Al-Quran merupakan sumber atau dalil hukum yang 

paling utama digunakan oleh YusufAl-Qaradhawi dalam 

merumuskan fatwanya. Hampir di seluruh fatwanya, 

YusufAl-Qaradhawi menggunakan ayat Al-Quran sebagai 

sumber ijtihad atau dalil hukum. Menurut Yusuf Al-

Qaradhawi, Al-Qur‟an adalah sumber hukum yang bersifat 

suci, karenanya tidak mungkin terdapat penggunaan kata 

yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan arti 

atau maksud yang berbeda. Ia meyakini prinsip bahwa Al-

Qur‟an harus bersih dari pengulangan dalam penafsirannya. 

b. Sunah 

Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas 

penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi 

masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, YusufAl-

Qaradhawi beranggapan bahwa segala hukum umum yang 

perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan 

segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah 

ditetapkan hukumnya oleh Rasul. Dalam hal ketika Rasul 
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diam melihat sebuah perkara, maka dapat dianggap 

keputusan Rasul adalah membolehkannya.  

c. Ijmak 

Ijmak Salah satu sumber/dalil hukum yang 

disebutkan di awal adalah ijmak.Menurut Yusuf Al-

Qaradhawi, ijmak adalah kesepakatan umat muslim secara 

umum atas perkara hukum, dan kesepakatan para fukaha 

secara khusus. Ijmak dalam arti yang luas lebih tinggi 

nilainya dibandingkan ijmak dalam pengertian khusus. 

Lebih dari itu, Yusuf Al-Qardhawi beranggapan bahwa 

ijmak dalam pengertian umum lebih tinggi hirarkinya 

dibanding hadis.  

d. Kaidah Prinsipil Syariat 

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa prinsip-

prinsip universal syariat Islam mempunyai peranan penting 

dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sangat 

berperan dalam menentukan hukum atas permasalahan-

permasalahan baru. yang Akan tetapi, dalam pengkajian 

lebih lanjut, penulis menemukan bahwa selain empat 
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sumber atau dalil hukum di atas, Yusuf Al-Qaradhawi juga 

menggunakan satu sumber lain dalam berijtihad, yakni 

logika. Ketika mengkaji tentang kisah nabi Khidir as., 

YusufAl-Qaradhawi menyebutkan dalil hukum yang ia 

gunakan selain Al-Qur‟an, Sunah dan ijmak, yakni logika. 

e. Logika 

Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan logika sebagai 

sumber maupun dalil ijtihad. Memang ia tidak 

menyebutkan logika sebagai sumber maupun dalil ijtihad 

secara jelas layaknya Al-Quran, Sunah, ijmak dan prinsip-

prinsip universal syariat Islam, akan tetapi dalam berbagai 

fatwanya ia menggunakannya sebagai sumber dan dalil 

hukum. Dalam fatwa tentang kisah-kisah nabi Khidir, 

Yusuf Al-Qaradhawi membantah kekekalan Khidir hingga 

hari kiamat karena bertentangan dengan logika. Ia 

menyatakan bahwa berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah, 

logika dan ijmak, Khidir telah wafat. Ia juga beranggapan 

bahwa kehidupan yang panjang nabi Khidir seperti 

anggapan sebagian orang, berada di dalam gua, menyendiri, 
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tidak muncul dalam pergaulan manusia tidak ada 

manfaatnya secara syar‟i dan aqli. 

 

B. ALI AKBAR 

1. Riwayat Ali Akbar 

Ali Akbar lahir di bukit tinggi tanggal 12 agustus 

1915, Sumatera Barat. Ali akbar lahir dan tumbuh dalam 

keluarga islam yang taat beragama. Pendidikan informalnya 

dimulai dengan belajar mengaji al-Qur‟an. Lalu kemudian 

masuk Madrasah Diniyyah di Surau Syeikh Muhammad 

Djamil Djambek di Bukit Tinggi, adapun pendidikan 

formalnya berawal dari Inlandscheschool, VSM HIS 

bersubsidi, AmmbachtSchool, KweekSchoolIslamiyah, 

Mulo, semuanya di bukit tinggi. 
64

 

Tahun 1934 meneruskan pelajaran di Sekolah 

Dokter NIAS surabaya, sampai 1942, dan selanjutnya 

menyelesaikan Studi Kedokteran di IKADAIGAKU 

(Sekolah Dokter Tinggi) Jakarta pada tahun 1943. Bahasa 
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Inggris disempurnakannya pada Lembaga Indonesia 

Amerika sampai tingkat 6 berijazah. Pelajaran agama 

diperdalamnya selama menjadi dokter di kedutaan RI di 

Saudi Arabia (1950-1954). Dua tahun setelah mendapatkan 

gelar Dokter, Ali Akbar mengawali karirnya sebagai dokter 

di painan sumatera barat pada tahun 1945-1948. Pada tahun 

1948 beliau diangkat menjadi dewan penasehat gubernur 

militer sumatera tengah, dan sekretaris Local Join commite 

III sampai tahun 1950. 

Selanjutnya pada tahun 1950-1954, beliau 

ditugaskan sebagai dokter di Kedutaan Republik Indonesia 

di Arab Saudi, ditempatkan di makkah. Di kota suci inilah 

beliau memperdalam keilmuan agamanya dan banyak 

mendalami ajaran islam. Sepulang dari ArabSsaudi beliau 

terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.
65

 

Pengalaman dalam pekerjaan:  

a. Zaman revolusi fisik: Dokter di Painan (1945-1948), 

Anggota Dewan Penasihat Gubernur Militer  Sumatera 
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Tengah. Pada  Kesehatan Provinsi merangkap Kepala 

Rumah Sakit Umum dan Sekretaris Lokal Join Commite 

III sampai penyerahan kedaulatan. 

b. Setelah penyerahan kedaulatan diangkat menjadi Dokter 

Kedutaan RI di Mekkah (1950-1954). Kembali ke tanah 

air (nop.1954) terpilih menjadi anggota DPR sampai 

tahun 1960. Kemudian diaktifkan kembali sebagai 

Pegawai Tinggi Departemen Kesehatan pada bagian 

Fisiologi FKUI jakarta, 1966: Ketua Majelis 

Pertimbangan Kesehatan dan Syara‟, disamping dosen 

dan Lektor ui 1968: Lektor Kepala iImu Faal FKUI, dan 

mendapat penghargaan SATYALENCANA 

KEBAKTIANSOSIAL, mulai 1967: Ketua Yayasan 

Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI) dan Dekan 

Sekolah Tinggi Kedokteran “YARSI”, 1972: Ketua 

PERDI (perhimpunan diabetes indonesia). 

Selain mukim selama 5 tahun di saudi arabia, Ali 

Akbar sering mengadakan perjalanan ke luar negeri, tahun 

1955 ke Iran sebagai Ketua Missi Parlemen RI, dan 
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sewaktu perjalanan pulang singgah di Libanon, ziarah ke 

Baitul Makdis, tahun 1956 ke RRC selaku Wakil Ketua 

Missi Ulama Islam, tahun 1957 ke Amerika Serikat selaku 

Wakil Ketua Rombongan Parlemen dan sewaktu pulang 

singgah di London, Paris, Holland, Jerman Barat dan 

Roma. Tahun 1966 ke Tokyo sebagai Wakil Kongres Buruh 

Islam Merdeka mengakhiri konprensi anti bom atom se-

Asia. Tahun 1973 dalam konferensi BP-4 ke-3 terpilih 

menjadi anggota pengurus BP-4 pusat, disamping penulis 

tetap dalam majalah nasehat perkawinan sebagai redaktur 

khusus, dan dari kumpulan tulisannya disusunlah buku 

merawat cinta kasih, bahagia dalam keluarga dialaminya 

dengan istrinya Haji elly dan telah dikarunia tuhan dengan 

8 orang anak putra putri.
66

 

2. Karya  

Mengenai karya dari Ali Akbar sepanjang yang 

penulis temukan terdapat dua buku yang cukup terkenal di 
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kalangan akademis. Ditemukan oleh Ary cahyani dalam 

penelitian Skripsi.
67

 Kedua buku tersebut sebagai berikut: 

a. Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam 

Buku tersebut berkesimpulan bahwa pendidikan 

seks islam adalah akhlak seksual,akhlak yang mengatur 

kehidupan seksual seorang manusia sejak ia lahir, anak, 

remaja, orang tua, antar manusia baik sejenis maupun 

lawan jenis, pakaian, pergaulan, berdasarkan iman 

sebagaimana diatur oleh islam. Pendidikan seks islam 

ini, harus dipahami oleh setiap muslim dan diajarkan 

sejak ia lahir.tempat terbaik dalam pendidikan seks 

adalah keluarga (Rumah Tangga). Dalam buku inilah Ali 

Akbar menulis sebuah bab yang mengkaji tentang Bayi 

Tabung Ditinjau dari Sudut Agama Islam, serta 

Permanian Buatan Dilihat dari Sudut Islam. 

b. Merawat Cinta Kasih 
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Buku ini berkesimpulan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga 

seseorang, diantaranya: 

1) Tidak mengetahui dan mempelajari agama islam 

2) Masalah ekonomi 

3) Soal seks 

4) Suami yang mudah tergoda oleh perempuan lain 

sehingga istri menjadi seorang yang pencemburu. 
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BAB IV 

ANALISA TENTANG HUKUM SEWA RAHIM 

PERSPEKTIF YUSUF AL_QARDHAWI DAN ALI 

AKBAR 

 

 

 

 

A. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Hukum Sewa 

Rahim 

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat 

sebagaimana jawaban beliauatas pertanyaan yang diajukan 

sebagai berikut:  

Apa pendapat syara‟ tentang seorang istri yang 

menyewa rahim wanita lain untuk mengandung anaknya, 

dengan cara mengambil sperma sang suami dan sel telur sang 

istri, kemudian ditanam kedalam rahim wanita lain tersebut? 

Yusuf Al-Qardhawi Menjawab, Masalah sewa rahim 

ini telah dibahas dalam sebuah seminar yang diadakan oleh 

organisasi islam untuk ilmu-ilmu kedokteran di kuwait, yang 

diikuti oleh para ahli fiqih dan para pakar dari bidang 

kedokteran.setelah membahas dan mempelajari masalah 

tersebut, mereka sepakat untuk mengeluarkan fatwa. Yakni, 
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suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka 

dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan 

spermanya milik sang suami dan sel telur milik sang istri, 

tidak ada pihak ketiga diantara mereka. Misalnya, dalam 

masalah bayi tabung.
68

 

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 

dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telu yang membawa 

karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan 

menanggung rasa sakit karena hamil dan 

melahirkan?”Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas 

kemauannya sendiri.
69
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Gema Insani 2002), hlm. 659 
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Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari 

suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, 

dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari 

kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan 

dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang 

bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim? 

 Para ahli fiqh sendiri berbeda pendapat jika hal ini 

benar-benar terjadi. Diantara mereka ada yang berpendapat 

bahwa ibu sang bayi tersebut adalah pemilik sel telur, dan saya 

lebih condong kepada pendapat ini. Ada juga yang 

berpendapat bahwa ibunya adalah wanita yang mengandung 

dan melahirkannya. Makna lahiriah dari ayat Al-Qur‟an 

sejalan dengan pendapat ini, yaitu dalam firman Allah swt 

        

Artinya: ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita 

yang melahirkan mereka.  

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa Yusuf 

Qardhawi mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai 

bentuknya. Jika ada sebagian wanita yang mendapat cobaan 
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dari Allah dengan tidak bisa menghasilkan sel telur, maka 

mereka seperti halnya para wanita yang tidak memiliki rahim. 

Demikian pula dengan laki-laki yang dicoba oleh Allah 

dengan tidak bisa menghasilkan sperma, menghasilkannya tapi 

mati atau menyerupai mati.
70

Mereka adalah orang-orang yang 

dicoba oleh Allah dengan kemandulan. 

 Adapun Yusuf Al-Qardhawi mendasari 

pendapatnya dengan firman Allah dalam surah Asy 

Syuuraa:49-50: 

            

            

          

Artinya: Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian 

beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin 

kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu 

yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti 

benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); 

Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu 

dengan bersilangan[1083] dan aku akan menyalibmu 

semuanya". mereka berkata: "tidak ada kemudharatan 

(bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada 

Tuhan Kami.
71
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Islam mengatur bagaimana seorang wanita dapat 

disebut sebagai  ibu sejati, karena dalam Al-Qur‟an telah 

ditegaskan, antara lain dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15:
72

 

                  

             

               

               

 

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya 

berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya 

mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila 

Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun 

ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 

nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan 

kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 

kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah 

diri. 

 

Surat Luqman ayat 14:
73
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Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu 

 

B. Pendapat Ali Akbar Mengenai Hukum Sewa Rahim 

Oleh karena Sewa rahim merupakan salah satu jenis 

dari bayi tabung Ali Akbar mengemukakan pandangannya  

tentang penyewaan rahim dalam bab “Bayi Tabung Ditinjai 

Dari Sudut Islam”. 

Lebih lanjut Ali Akbar menjelaskan “Bayi Tabung” 

dalam lapangan ilmiah baik lapangan fisiologi maupun 

lapangan ginekologi ialah usaha manusia untuk membuahi 

telur wanita (ovum) diluar tubuh wanita, yang disebut dengan 

in vitro, di dalam sebuah tabung gelas, sedangkan secara alami 
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pembuahan (fertilisasi) terjadi di dalam tubuh wanita, in 

vivo.
74

 

Menurut Ali Akbar Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) 

dilakukan karena jalan pemberian sperma secara alami, yaitu 

coitus, tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. 

Ini adalah suatu tindakan darurat untuk memperoleh 

keturunan.
75

 Tindakan darurat dibolehkan di dalam islam 

berdasarkan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah 173:
76 

               

           

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 

bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 

(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi 

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 
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Berdasarkan ayat diatas maka Tindakan darurat 

dibolehkan di dalam islam. Maka inseminasi buatan dengan 

pemberian sperma dari suami sendiri dibolehkan oleh agama 

islam. Dengan pemberi donor, suaminya sendiri, berarti laki-laki 

yang telah menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang 

diperoleh dengan permainan pun adalah anak sah.
77

 Dalam 

referensi yang berbeda, seperti dituliskannya dalam majalah Panji 

Masyarakat, pertengahan 1987 lalu. Menurutnya, inseminasi 

dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. 

Alasannya, karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari 

perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu hanyalah 

sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap 

kepada ibu pemilik bibit itu. 
78

 

Cara pemecahan masalah secara islam: 

1. Islam ingin menetapkan apa tujuan suatu tindakan, sebagai 

yang diucapkan Nabi saw: 
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2. Dasar penentuan hukum  adalah terutama Al-Qur‟an dan Hadis 

sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi saw. 

قهم ذسكد فيكى أيسيٍ نٍ ذضهى ايا ذًعكرى تهًا كرابهللا 

 وظُح َثيه

Artinya:“Aku tinggalkan padamu dua hak dan bila kamu 

berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat 

selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku”.
79

 

 

Lebih lanjut Menurut Ali Akbar, Kalau tidak ada nash 

yang shahih, hukum yang tegas, maka dibolehkan melakukan 

ijtihad, memakai pikiran sendiri, maupun bersama-sama, yang 

disebut ijma‟.
80

Bagi Ali Akbar, Allah belum akan memberikan 

ilmu ini kepada manusia, karena pernah orang mencoba 

menghidupkan seorang bayi yang diperoleh  dari perempuan yang 

keguguran, yang berumur sepuluh minggu ini disimpan di dalam 

sebuah rahim buatan, ke mana makanan yang sesuai dialirkan, 

sedangkan plasenta bayi itu tetap utuh, namun bayi ini hanya 

dapat hidup selama empat puluh delapan jam, karena mereka 

tidak berhasil membuat suatu sistem hingga embrio dapat 

membebaskan dirinya dari hasil-hasil makanan yang terjadi pada 
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dirinya. Dalam keadaan normal maka katakanlah embrio itu 

berak dan kencing melalui pembuluh darah yang mengalirkan 

kedarah si ibu melalui plasenta. Ilmu apapun yang diperoleh 

manusia diperdapat dari Allah jua, sebagaimana yang 

dijelaskannya dalam Surat Al-Alaq ayat 5:
81 

      

Artinya: Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

  

Pendek kata, Embrio akan tumbuh dan besar hanyalah di 

dalam rahim sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ali-Imrān 

ayat 6:
82

 

               

  

Artinya: Dialah yang membentuk kamu dalam rahim 

sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana. 

 

Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang 

menjadi ibu dari bayi tabung yang dimasukkan ke dalam rahim 

perempuan yang bukan ibunya? 
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Ali Akbar menjawab: Bayi tabung dari seorang ibu ditanamkan 

kedalam rahim perempuan lain, maka bayi akan mempunyai dua 

ibu, yaitu ibu yang memberikan telurnya dan ibu yang 

membesarkan dia di dalam rahimnya. Ini dapat diambil ukuran 

hukumnya kepada ibu susu. Buat kita orang islam tidaklah akan 

menjadi persoalan hukum. Yang tidak dapat diterima ialah bila 

sperma bukan berasal dari bapaknya, yaitu suami ibunya, karena 

itu sudah berarti zina.
83

 

Lebih lanjut penulis menggunakan analisis Qiyas terhadap 

alasan Ali Akbar yang menjelaskan tentang “menyusukan anak 

kepada wanita lain saja dibolehkan dalam islam malah boleh 

diupahkan, maka boleh pula menitipkan janin kepada wanita lain, 

sebab rahimnya mengalami gangguan”. Itu terjadi karena dalam 

alasan tersebut Ali Akbar menganggap hukum menyewakan 

rahim sama dengan hukum menyusukan anak kepada wanita lain, 

yakni boleh. Dalam kajian islam (ushul fiqh) menghubungkan 

sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash hukumnya dengan 
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sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nash, karena antara 

keduanya terdapat illat hukum. 

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan rukun dan 

syarat qiyas karena merupakan dasar yang sangat penting dan 

menentukan dalam aplikasinya, karena hasil penalaran dengan 

menggunakan qiyas bertumpu pada rukun dan syarat-syarat itu. 

Jika alasan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat qiyas 

maka barulah dapat dikatakan sebagai qiyas yang sah (benar).
84

 

1. Al-Aslاالصم yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya 

dalam nash. Pokok االصم ini dinamai juga dengan 

 yaitu sesuatu yang menjadi ukuran atau kepadanyaعهيهاهًقيط

disandarkan qiyas. Dan sering pula disebut dengan اهًشثح yang 

artinya tempat penyerupaan. 

2. Adanya اهفسعatau cabang, yaitu suatu persoalan (peristiwa 

baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia 

akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. 

Cabang ini disebut juga dengan اهًقيطyakni yang diserupakan. 
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3. Adanya اهحكى yakni ketetapan hukum pada pokok dan dia akan 

diberlakukan sama pada cabang. 

4. Adanya illat( اهعهح )ialah sifat atau keadaan yang terdapat pada 

pokok dan ia menjadi dasar persyariatan atau hukum. 

Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari 

kesamaan „illat antara keduanya yaitu pokok dan cabang. 

Alyasa Abu Bakar menjelelaskan bahwa illat itu merupakan 

sesuatu yang harus jelas, realatif dapat diukur, mengandung 

relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan 

penetapan sesuatu ketentuan hukum.
85

 

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:
86 
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak 

ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan 

 

Juga termasuk dalam Surat Ath-Thalāq ayat 6:
87 

               

               

           

  

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 
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kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

Diperlukan sebuah cara untuk mengetahui al-illah, cara 

atau jalan yang ditempuh untuk mengetahui al-illah adalah 

massalik al-illah.
88

Massalikalillah ialah cara mengetahui illat 

atau cara mengetahui hal-hal yang dianggap syar‟i sebagai illat 

dan tidak dianggap sebagai illat. Pertama, dengan nash artinya, 

teks Al-Qur‟an dan hadits  langsung menyebutkan illat tersebut 

dalam susunan kalimatnya. Kedua, dengan ijma‟. Artinya, illat 

diketahui dari sebuah masalah yang disepakati oleh para mujtahid 

pada masa tertentu. Ketiga, dengan sabr (meneliti) dan taqsim 

(menyeleksi). Jalan ini ditempuh tatkala al-illah tak ditemui 

secara langsung dalam nash maupun ijma‟.
89
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Dalam masalah ini al-illah tidak ditemui dalam nash 

maupun ijma‟ sehingga penulis mengetahui illat tersebut dengan 

cara al-sabr wa al-taqsim. Benar, bahwa dalam Al-Quran surat 

Ath-Thalāq ayat 6 disebutkan: 

               

               

           

  

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.
90

 

 

Penggalan ayat  ْذَعَاَظْسذُى (kesulitan) tidak menunjukkan 

atas illat diperbolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain. 

Karena  ْذَعَاَظْسذُى kesulitan hanya merupakan sebab bukan illat. 
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 Dengan menggunakan jalan al-sabr wa taqsim penulis 

menghimpunkan sifat-sifat yang menghimpunkan salah satu 

darinya. 

a. Ibu kandung tidak bisa menyusui karena sakit 

b. Ibu kandung tidak mau menyusui 

c. Memberikan penghidupan dan Nutrisi alami pada sesama 

makhluk hidup 

d. Ibunya mau menikah lagi 

Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa „illat itu 

merupakan sesuatu yang harus jelas, relatif, dan dapat diukur 

mengandung relevansi sehingga kuat dugaan ialah yang menjadi 

alasan penetapan suatu ketentuan hukum.
91

 

Selanjutnya proses pengasingan dan pembahagian 

ciri-ciri diatas inilah yang dinamakan al-taqsim, selanjutnya 

menentukan manakah diantara ciri tersebut yang paling 

memenuhi kriteria illat. sifat yang ketiga jelas, dinilai nyata, 

terukur dan mengandung relevansi yang kuat memberikan 

nutrisi kepada makhluk hidup dinilai nyata karena dapat 
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ditemukan oleh salah satu panca indera. Nutrisi tersebut adalah 

adalah darah yang berubah menjadi ASI. Terukur karena asi 

tersebut mampu menumbuhkan daging dan tulang serta 

mempengaruhi terhadap pisik dan psikis anak. Menjadi 

pertimbangan akan ada atau tidaknya sebuah hukum karena 

jika tanpa illah ini, maka istirdha tidak akan disyariatkan oleh 

Allah SWT. 

Ibnu Mas‟ud Rodhiyallahuanhu berkata: 

 السضاع إال يا شد انعظى ىأَثد ا نهحى
Artinya:“Tidaklah dikatakan persusuan kecuali apa-

apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan 

daging 

 

Al-Asl termuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 dan 

surat Ath-Thalāq ayat 6: 

Al-Baqarah ayat 233:
92 
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak 

ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

 

Ath-Thalāq ayat 6:
93 
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Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

Adapun Al-Far pada masalah ini adalah ibu 

pengganti, yang kedudukannya dinilai sama dengan ibu susu, 

hukum al asl pada masalah ini adalah diharamkan bagi anak 

yang disusui oleh wanita lain untuk menikahi wanita dan 

saudara-saudara dari wanita tersebut. Sedangkan al-illah dari 

pada keharaman menikahi ibu susuan adalah karena sebagian 

dari tubuh anak itu tersusun dari susu sang ibu susuan. 

Massalik al-illahnya termuat dalam HR. Abu Dawud. 

 السضاع إال يا شد انعظى ىأَثد ا نهحى
Artinya:“Tidaklah dikatakan persusuan kecuali apa-

apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan 

daging 

 

Hukum Al-Asl ia merupakan hukum yang bersifat 

muta‟addi (dapat dikembangkan), bukan berupa hukum yang 
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di khususkan dan juga tergolong hukum yang illahnya dapat 

dipahami oleh akal. 

Al-Illah ia harus berupa sifat yang nyata (konkrit) 

juga harus berupa sifat yang mundabit (terukur) dan harus 

sesuai dengan hukum, yakni menegakkan kemaslahatan. 

Setelah mengamati rukun dan syarat qiyas yang telah 

dipenuhi diatas maka alasan  Ali Akbar membolehkan 

penyewaan rahim dengan mengqiyaskan penyewaan rahim 

dengan  ibu susu dinilai telah benar dan dianggap sebagai 

qiyas yang shahih. Qiyasnya adalah sebagai berikut: 

menitipkan janin kepada wanita lain dihukumi boleh 

sebagaimana dibolehkan menyusukan anak kepada wanita lain 

karena ada kesamaan illah antara keduanya, yakni sama-sama 

memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup dalam 

masalah menyusui bayi yang diberi penghidupan (nutrisi) 

adalah seorang bayi yang dititipkan oleh orang tua 

kandungnya. Adapun dalam menitipkan janin yang diberi 

penghidupan adalah embrio yang ditipkan oleh ayah dan ibu 

pemilik benih. Embrio tersebut bisa hidup dan berkembang 
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hanya didalam rahim dan melalui rahim inilah ibu pengganti 

memberikan nutrisi pada bayi yang dikandungnya melalui 

plasenta yang menghubungkan ibu dan janin.
94

 

kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan atau 

bayi tabung dengan donor sperma dan ovum lebih 

mendatangkan mudharatnya dari pada maslahanya. 

Maslahahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang 

keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami 

pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel 

sperma dan sel telur.
95

 

Sedangkan mafsadah inseminasi buatan atau bayi 

tabung itu jauh lebih besar antara lain: 

a. Percampuran nasab, padahal islam sangat menjaga kesucian 

dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab  

b. Pertentangan dengan sunatullah atau hukum alam 
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c. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau 

zina, karena terjadi percampurn sperma dengan ovum tanpa 

perkawinan yang sah 

d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi 

sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi 

tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat 

unik yang bisa berbeea sekali bentuk dan sifat fisik dan 

karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya 

e. Anak hasil inseminasi buatan percapuran nasabnya 

terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih 

jelek dari pada anak adopsi yang pada umunya diketahui 

asal nasabnya 

f. Anak hasil inseminasi lahir tanpa kasih sayang yang alami 

terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus 

menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang 

punya benih sesuai kontrak. Tidak terjalin hubungan 

keibuan antara anak dengan ibunya.
96
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C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Sewa Rahim 

Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar 

Setelahmengamatisetiap dalil dan argumentasi yang 

telah diperbincangkan oleh kedua tokoh islam tersebut, dapat 

dipahami bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara 

pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar antara Lain: 

Persamaan hukum sewa rahim  Yusuf Al-Qardhawi 

berpendapat Jika sperma berasal dari laki-laki lain  baik 

diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Ali Akbar 

berpendapat yang tidak dapat diterima ialah bila sperma bukan 

berasal dari bapaknya, karena itu sudah berarti zina.  

Sedangkan Perbedaannya Yusuf Al-Qardhawi 

mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. 

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, inipun tidak diperbolehkan. Ali Akbar 

membolehkan inseminasi dengan meminjam rahim orang lain 

boleh-boleh saja dilakukan. Karena ibunya tidak bisa 
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menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. 

Alasanya Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. 

karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang 

sah. Tugas rahim orang lain hanyalah sebagai tempat 

penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu 

pemilik bibik itu. 

Adapun praktik menyewakan rahim hanya akan 

menimbulkan perselisihan di kemudian hari antara pasangan 

suami istri yang memiliki benih denganwanita yang disewa 

rahimnya dengan nasab anak yang dilahirkan akan 

menimbulkan permasalahan. Islam mengatur bagaimana 

seorang wanita dapat disebut sebagai  ibu sejati, karena dalam 

Al-Qur‟an telah ditegaskan, antara lain dalam  

Surat Al-Ahqāf ayat 15: 
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Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya 

berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya 

mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila 

Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun 

ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 

nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan 

kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 

kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah 

diri.
97

 

 

Surat Luqmān ayat 14:  

                

         

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.
98
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Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

konsep ibu sejati menurut Al-Qur‟an adalah: 

a. Sel telur(ovum) 

b. Mengandung 

c. Melahirkan  

d. Menyusui 

Sedangkan anak kandung adalah anak yang 

dihasilkan melalui keempat proses tersebut diatas. Apabila 

dikaitlkan dengan penyewaan rahim maka wanita pemilik 

ovum dan wanita yang disewa rahimnya tidak bisa 

dikategorikan sebaga ibu sejati dari anak yang dilahirkan. 

Wallahu alam 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di 

akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Hukum sewa rahim menurut Yusuf Al-Qardhawi. Dari 

pendapat Yusuf Al-Qardhawi tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi mengharamkan 

penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya.Jika sperma 

berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, 

maka ini diharamkan. Bahkan jika wanita tersebut adalah 

istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak 

diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak 

diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang 

merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga 

kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, 

pemilik sel telur atau pemilik rahim. 



93 
 

 
 

2. Hukum sewa rahim menurut Ali Akbar. Dari pendapat 

diatas dapat dipahami bahwa alasan  Ali Akbar 

membolehkan penyewaan rahim, merupakan suatu 

tindakan darurat karena ibunya tidak bisa 

mengahmilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. 

Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu 

susu.dengan mengqiyaskan penyewaan rahim dengan  ibu 

susu dinilai telah benar dan dianggap sebagai qiyas yang 

shahih. Qiyasnya adalah yakni sama-sama memberikan 

penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup, dan  

inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-

boleh saja dilakukan. karena bibit yang ditanamkan itu 

berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain 

itu hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak 

tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu. 

3. Sewa rahim akan menimbulkan kemudaratan yang jauh 

lebih banyak dari pada manfaatyang di dapat, juga akan 

menimbulkan problematika baru dalam rumah tangga dan 

merugikan kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan, 
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terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan 

suami istri yang menyewa rahim sesuai dengan kontrak 

tidak akan terjalin hubungan keibuan. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran 

yang perlu diperhatikan, antara lain: 

1. Kepada para pihak medis hendaknya memberikan saran 

kepada suami istri yang yang ingin mempunyai anak, 

dengan cara sewa rahim (surrogatemother) itu tidak 

dibenarkan dalam ajaran islam, walaupun anak itu sangat 

dibutuhkan dalam keluarga karena anak itu sebagai 

pelengkap dari pasangan suami istri. 

2. Kepada masyarakat khususnya pasangan suami istri yang 

ingin mempunyai anak harus menempuh dengan cara 

yang baik atau sesuai ajaran islam supaya tidak terdapat 

kekeliruan hukum . 
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