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BAB I
PENDAHULUANAN

A. Latar Belakang Masalah
Memiliki anak adalah keinginan setiap pasangan dalam kehidupan
berkeluarga, sebagai bagian dari nilai kebahagian yang dirasakan setiap pasangan
keluarga. Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa mengajarkan kemudahan,
juga telah mengatur dan mengarahkan setiap manusia dalam mengarungi kehidupan
di dunia, lebih khusus dalam kehidupan berkeluaraga dalam upaya menggapai
kebahagian hidup didunia dan akhirat. Allah telah menurunkan Al Qur’an sebagai
pedoman bagi manusia dalam mengarungi kehidupan untuk menggapai kebahagian
hidup yang menjadi harapan setiap orang. Al Qur’an juga menjadi solusi dalam setiap
problematika yang terjadi pada diri manusia.
Pada setiap generasi Islam senantiasa dihadapkan pada problematika
kehidupan yang beragambaik dalam permasalahan

aqidah, ibadah, munakahah

maupun muamalah. Sering terjadi kesulitan dalam menyelesaikan atau memberikan
jawaban pada problematika yang terjadi di masyarakat. Islam sebagai Agama yang
sempurna mengatur kehidupan baik yang bersifat individu maupun umum. Ilmu fiqif
sebagai produk pemikiran terhadap sumber hukum Islam mampu memberikan solusi
yang sesuai dengan kebutuhan manusia, agar penerapan hukum Islam dapat diterima
sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.
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Salah satu contoh kongkrit ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
pesat di masyarakat adalah di bidang kedokteran. Banyak permasalahan kedokteran
yang cukup banyak menimbulkan pertanyaan dikalangan intelektual muslim untuk
ditemukan jawaban dalam sudut pandang Islam.
Teknologi dibidang kedokteran berkembang pesat meliputi sarana dan
prasarana juga fasilitas dan obat-obatan yang semakin lengkap sehingga memberikan
kemudahan bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Diantaranya bisa
memberikan kemudahan bagi pasien yang henndak melakukan tindakan medis.
Bahkan kemajuan teknologi kedokteran ada yag disalahgunakan, misalnya untuk
menggugurkan kandungan atau tindakan aborsi
Dewasa ini banyak kita jumpai di banyak rumah sakit khususnya di perkotaan
adanya praktek persalinan dengan pembedahan yang disebut dengan istilah Sectio
Caesarea atau operasi caesar. Pada umumnya kehamilan merupakan saat-saat yang
diingikan oleh setiap pasangan keluarga, baik kehamilan itu datang dalam waktu yang
singkat atau waktu yang lama. Terlebih pada kehamilan pertama pasti semua
menginginkan kebaikan dan keselamatan baik untuk anak dan juga ibu yang
mengandungnya. Di daerah perkotaan banyak kita jumpai sarana kebugaran untuk ibu
hamil, seperti sanggar senam bagi ibu hamil dan yang lainya yang bertujuan
memudahkan ibu hamil dalam proses persalinan. Setiap keluarga khususnya sang ibu
pasti menginginkan bayi yang sehat selamat dalam proses persalinannya, serta dapat
melahirkan dengan proses yang normal. Karena persalinan yang normal diindikasikan
sebagai persalinan yang sehat dan lebih aman bagi ibu yang melahirkan. Karena itu di
daerah pedesaan masih dijumpai adanya dukun bayi yang membantu proses kelahiran
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secara normal. Walaupun tenaga medis seperti bidan sudah banyak menyebar sampai
ke pelosok pedesaan dalam upaya untuk membantu proses kelahiran dengan lebih
modern. Proses persalinan secara normal umumnya masih menjadi pilihan utama bagi
setiap ibu yang hendak melahirkan.
Walaupun persalinan secara normal terus diupayakan namun adanya
persalinan secara operasi tak jarang juga terjadi pada ibu yang hendak melahirkan.
Operasi bedah caesar (Section caesarea) dalam dunia kedokteran merupakan usaha
mengeluarkan bayi dari perut ibunya melalui proses pembedahan pada dinding rahim.
Hali ini hanya bisa dilakukan oleh mereka para tenaga ahli dibidang kedokteran.
Operasi caesar (bahasa Ingris: caesarean section atau cesarean section dalam
Ingris-Amerika) disebut juga dengan c-section (disingkat dengan CS) adalah proses
persalinan dengan melakukan pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu
(laparatomi) dan rahim (histeretomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah caesar
umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak
memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainya. Sebuah prosedur
persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang
beranggotakan sepesialis kandungan, spesialis anak, spesialis anastesi serta bidan.
Pada 1316, Robert II dari Skotlandia dilahirkan dengan bedah caesar ibunya
Marjorice Burce, kemudian meninggal. Bukti pertama mengenai ibu yang selamat
dari bedah caesar adalah di Siegershausen, Swis tahun 1500: Jacob Nufer, seorang
pedagang babi, harus membedah istrinya setelah proses kelahiran yang lama.
Prosedur bedah caesar di waktu lampau mempunyai angka kematian yang tinggi. Di
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Britania Raya dan Irlandia, angka kematian akibat operasi caesar pada 1865 adalah
85 %.1
Saat ini persalinan dengan operasi caesar bukan hal yang baru lagi bagi para
ibu maupu pasangan suami istri. Sejak awal tindakan operasi atau C-Section
merupkan pilihan yang harus dijalani karena keadaan gawat darurat untuk
menyelamatkan nyawa ibu maupun janinnya.
Operasi caesar dalam perkembangannya, selain untuk menolong kegawatan
persalinan, kadang dilakukan untuk alasan yang irasional, misalnya untuk
mendapatkan hari kelahiran anak yang terbaik menurut kepercayaan. Seperti
diketahui ada dua persalinan, yaitu persalinan per vagina (lewat vagina), lebih dikenal
dengan persalinan normal atau alami dan persalinan dengan operasi caesar, yaitu
dikeluarkan melalui pembedahan perut.2
Operasi caesar telah menjadi bagian kebudayaan manusia sejak zaman
dahulu, namun dulu operasi caesar selau dipandang sebagai usaha terakhir untuk
menyelamatkan sang bayi alih-alih mempertahankan hidup sang ibu. Baru pada abad
ke 19, para pekerja medis mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa operasi
caesar dapat digunakan untuk menyelamatkan, baik ibu maupun bayinya. Semakin
lama, operasi caesar semakin sering dilakukan dan semakin tinggi tingkat
keberhasilanya, walaupun tetap dipandang sebagai suatu upaya terakhir. Saat ini
operasi caesar sudah menjadi sesuatu yang umum. Sekitar 19 persen wanita kanada ,

1

Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal: 127
2
Dini Kasdu. (2003). Operasi Caesar Masalah dan Solusinya. Jakarta: Puspa Swara. Hal: 1
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26 persen wanita Amerika serikat, dan 22 persen wanita britania melahirkan melalui
caesar.3
WHO memperkirakan bahwa angka persalinan dengan operasi caesar adalah
sekitar 10% sampai 15% dari semua persalinan di negara-negara berkembang
dibandingkan dengan 20% di Britania Raya dan 23 % di Amerika Serikat. Kanada
pada 2003 memiliki angka 21%.
Berbagai pertimbangan mengemuka akhir-akhir ini mengingat proses bedah
caesar yang seringkali dilakukan bukan karena alasan medis. Berbagai kritik pula
mengemuka karena operasi caesar yang disebut-sebut lebih menguntungkan rumah
sakit atau karena bedah caesar lebih mudah dan lebih singkat waktu prosesnya oleh
dokter spesialis kandungan. Kritik lainya diberikan terhadap mereka yang meminta
bedah caesar karena tidak ingin mengalami nyeri waktu persalinan normal.
Kelahiran anak adalah proses akhir dari kehamilan yang sukses manusia yang
menghasilkan bayi dilahirkan. Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran
dengan penggunaan bantuan medis minimal, terutama anaesthetich. Defect kelahiran
adalah suatu ketidak normalan fisik atau mental yang hadir pada saaat kelahiran.
Kelahiran banyak adalah kelahiran dua (kembar) atau tiga (triplet) atau empat
(quadruplet), dan seterusnya, bayi dalam masa kehamilan tunggal.4

3

Crissie G-Mundy. (2004). Caesarean Recovery(Pemulihan Pasca Operasi Caesar). Terj. Ariavita
Purnama Sari. Erlangga. Hal:6
4
Endang purwoastuti dan Elisabeth siswi Walyani , Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana, hlm: 128
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Operasi caesar, sebagaimana telah diketahui, dilakukan dengan merobek
perut seorang ibu. Ketika operasi dilakukan, auratnya terbuka. Akan tetapi, tujuan inti
operasi ini adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan jabang bayi yang di
kandungnya. Atau, ia untuk menghindarkan hal-hal berbahaya yang mungkin terjadi
pasca kelahiran.
Para ulama membahas dan mengeluarkan fatwa terkait tindakan medis
tersebut. Pada intinya, dibolehkan menjalani operasi caesar dengan indikasi medis
dari dokter yang ahli dibidangnya atau atas saran tenaga medis terpercaya.
Argumentasi ilmiah atau hujah syar’i yang mendukung dilaksanakannya
operasi ini ialah pertimbangan menghindari bahaya, sesuai dengan kaidah usul fiqih:
الضرريزال
“suatu bahaya itu harus dihilangkan”5
Atau kaidah serupa lainya:

َار
ِ ض ار ار او اَل
اَل ا
ض ار ا
“Tidak boleh berbuat sesuatu yang berbahaya dan membahayakan”
Demikian juga firman Alloh l tentang penyelamatan kehidupan manusia:

اسَ اج ِميعًا
 او ام ْنَأاحْ يااهااَفا اكأانَّ اماَأاحْ يااَالنَّ ا...
“... Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia
telah memelihara kehidupan semua manusia..”6
Operasi caesar kini mulai banyak diminati oleh

kaum ibu yang hendak

melahirkan dengan tanpa merasakan sakit. Bahkan pada sebagian kalangan
5

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal: 56
Al-Qur’an dan terjemahnya. (2002). Al-Maidah ayat 32. Jakarta. CV. Darus Sunnah. Hlm: 114

6

10

memandang bahwa operasi caesar adalah cara tercepat dalam proses melahirkan
dengan aman dan mudah. Banyak hal yang menjadi alasan seseoarang melakukan
operasi

caesar,

baik

karena

pertimbangan

medis

yang

bertujuan

untuk

menyelamatkan ibu dan bayi yang dikandungnya juga karena alasan non medis
semata-mata karena keinginan sang ibu yang tidak ingin merasakan sakit ketika
melahirkan. Juga karena kehendak keluarga yang menginginkan anaknya memiliki
sejarah yang indah diwaktu kelahirannya. Misalnya mnginginkan tanggal dan bulan
tertentu yang dianggap bagus atau indah bagi kelahiran anaknya.
Dunia kedokteran menyatakan larangan melakaukan operasi caesar tanpa
adanya indikasi medis. Sehingga seorang dokter diangap melanggar kode etik ilmu
kedokteran jika melakukanya tanpa alasan tersebut.
Menurut Syaikh Muhammad Shalih Munajjid Rahimahullah yakni perihal
tindakan operasi tanpa adanya indikasi medis: “Banyak dikalangan dokter yang amat
mudah memberikan rekomendasi kepada ibu hamil yang hendak melahirkan agar
melakukan opersi caesar ini. Alasan pembolehan ini antara lain karena tamak
terhadap harta, atau si pasien tidak sabar menjalani proses persalinan alami (normal).
Demikian juga, beberapa wanita sengaja memilih operasi ini demi menjaga keindahan
tubuh mereka atau demi menghindari rasa sakit. Tidak diragukan lagi, sikap ini ialah
wujud menyia-nyiakan faedah yang banyak.”7
Walaupun operasi caesar memiliki keuntungan atau manfaat, namun yang
namanya operasi bedah bisa saja memiliki risiko dan efek samping yang perlu

7

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal: 57
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diantisipasi. Meskipun dari pihak dokter pasti sudah mempertimbangkan yang terbaik
dan risiko yang terkecil untuk keselamatan ibu dan bayi..
Kecanggihan teknologi alat-alat kedokteran tetap saja memiliki keterbatasan
dalam penerapannya

di masyarakat. Kemajuan teknologi diharapkan bisa

meminimalisir kemudharatan yang mungkin timbul pada ibu dan bayi dalam proses
persalinan.
Pentingnya penelitian ini karena dalam pandangan peneliti, masih sedikitnya
penelitian karya ilmiah mengenai hukum bedah caesar, yang mana informasi seputar
bedah caesar sangat diperlukan di jaman sekarang. Karena melihat fenomena operasi
caesar yang awalnya hanya untuk keadaan darurat, namun dalam perkembangan
jaman sekarang menjadi suatu hal yang biasa atau umum dilakukan pada proses
persalinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, inilah yang menjadi motivasi peneliti
untuk menyusun penelitian yang berjudul “Kajian Analisis Rekayasa Kelahiran
Melalui Caesar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian di Kelurahan Loji
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor)”.

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah
penelitian, agar penelitian menjadi terarah pada bahasan yang sedang diteliti dan
supaya hasil sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Dari gambaran latar
belakang maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:
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1.

Apa indikasi yang sering muncul yang menjadi sebab dilaksanakannya operasi
caesar di Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor?

2.

Bagaimana pandangan hukum Islam pada pelaksanaan operasi caesar?

C. Tujuan Penelitian
1.

Mengetahui indikasi yang sering muncul yang menjadi sebab dilaksanakannya
operasi caesar di Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

2.

Mengetahui pandangan hukum Islam pada pelaksanaan operasi caesar.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan dari peneliti an penelitian ini adalah:
1.

Memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai
berbagai indikasi yang mengarah pada terjadinya operasi caesar, yang penting
diketahui oleh masyarakat agar selalu berhati-hati dan menjaga kandungan
dengan baik sesuai dengan arahan dari dokter yang ahli di bidangnya.

2.

Memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat akan berbagai risiko
atau efek samping dari operasi caesar.

3.

Memberikan pemahaman pada masyarakat dan juga mahasiswa mengenai aspek
hukum Islam pada operasi caesar shingga diharapkan masyarakat akan lebih
berhati-hati ketika akan mengambil keputusan untuk melakukan operasi caesar.

4.

Digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal atau fenomena yang
timbul di masyarakat berkaitan dengan operasi caesar.
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5.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi
tenaga kesehatan dalam perkara operasi caesar agar bisa meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

E. Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang relevan adalah pemaparan hasil penelitian yang dilakukan
oleh peneliti lainnya atau para ahli. Dengan adanya penelitian yang relevan ini
penelitian seseorang dapat diketahui keaslianya dan untuk mengetahui relevansinya
dengan penyusunan penelitian ini.
Sejauh pengetahuan peneliti

tentang judul “Kajian Analisis Rekayasa

Kelahiran Melalui Caesar Dalam Perspektif Hukum Islam” setelah mencari juduljudul Penelitian di perpustakaan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHidayah di Jalan Dramaga Bogor, peneliti belum menemukan ada penelitian yang
sama.
Peneliti mencantumkan tiga penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan
penelitian ini dari Perguruan Tinggi Islam yang berbeda-beda untuk mengetahui
Relevansinya dengan dengan penyusunan Penelitian ini, antara lain:

Hubungan
No

Judul Penelitian

Peneliti

Tahun

Kampus

Metode

Dengan
Peneliti an
Sebelumn
ya

Kelahiran Anak

Lailatul

Universitas
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1.

2.

Melalui Caesar

Marhumah

Negeri

Kepustaka

Persektif

Sunan

an

Hukum Pidana

Kalijaga

Islam

Yogyakarta

Persalinan

Prasetyo

Seksio Sesarea

Nugroho

2013

Ada

Universitas
2009

Indikasi Medis

Airlangga

Kualitatif

Ada

Surabaya

dan Non Medis
di Kota
Surabaya

3.

Bedah Caesar

Eka

UIN

Kepustaka

Dengan Alasan

Rahmawati 2012

Maulana

an

Non Medis

Malik

Perspektif

Ibrahim

Hukum Islam

Malang

Ada

Dalam penelitian penelitian diatas terdapat persamaan dalam pembahasan
operasi caesar dalam dunia medis. Perbedaannya adalah pada penelitian

yang

peneliti susun membahas tentang hukum Islam pada operasi caesar yang terjadi
karena indikasi medis dan non medis, sehingga diharapkan bisa menjadi referensi
dimasyarakat.

F. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk
mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah
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daerah Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Adapun waktu penelitian
dimulai dari bulan Maret sampai Juli 2020.

G. Metode Penelitian Studi Lapangan
Metode penelitian studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan
melakukan melakukan kegiatan terjun ke lapangan sebagai tempat penelitian melalui
kegiatan observasi, wawancara dan lain-lain, adapun sumber data penelitian ini
berasal dari:
1. Data Primer
Data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah keteranganketerangan yang didapat dari hasil wawancara secara eksklusif antara peneliti dengan
tokoh agama maupun masyarakat Bogor khususnya wilayah kelurahan Loji
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor berkaitan dengan kelahiran melalui caesar.
2. Data Sekunder
Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa kitab-kitab atau buku yang
berkaitan dengan kelahiran melalui caesar.

H. Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data yang peneliti lakukan, harus memiliki cara atau
teknik untuk mendapatkan data dan informasi yang baik terstruktur dan akurat dari
setiap apa yang diteliti, sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat
dipertanggung jawabkan.
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1. Teknik wawancara atau percakapan, menggali sumber data melalui informasi
masyarakat kelurahan Loji kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan Dokter
ahli yang mengetahui perihal operasi caesar.
2. Kepustakaan adalah mencari referensi dan informasi berupa data-data yang di
peroleh dan dikaji melalui buku-buku, majalah, jurnal, internet, surat kabar
atau koran dan yang lainya berkaitan dengan kelahiran melalui caesar

I. Sistematika Penelitian
Agar mudah difahami peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab pertama pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, tempat dan
waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika
penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab kedua tinjauan pustaka akan dibahas tentang: pengertian operasi caesar,
sejarah operasi caesar, pandangan masyarakat pada rekayasa operasi caesar, regulasi
operasi caesar di Indonesia, pandangan hukum Islam pada rekayasa operasi caesar
dan hasil wawancara dengan Dokter ahli.
BAB III HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN
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Bab ketiga berisi tentang tempat wilayah penelitian, hasil dan analisis
penelitian membahas tentang faktor penyebab operasi caesar, jenis-jenis operasi
caesar, risiko pasca operasi caesar dan analisis hukum Islam pada rekayasa operasi
caesar.
BAB IV PENUTUP
Bab keempat merupakan penutup, berisi kesimpulan dari uraian yang telah di
kemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran
dari penyusun kepada masyarakat, yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi
pada kajian lebih lanjut.

18

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Operasi Caesar
Caesar adalah jalan alternatif menyambut kelahiran seorang bayi melalui
operasi praktis. Pembedahan dilakukan pada perut dan rahim ibu. Dalam bahasa
Inggris sering disebut Cesarian Section atau Caesarian Section dalam logat InggrisAmerika. Kadangkala dokter menyebut C-Section atau CS saja. Caesar dilakukan
sebagai tindakan

penyelamatan terhadap kasus-kasus persalinan normal yang

berbahaya. Oleh karena itu metode ini hanya dilakukan ketika proses persalinan
alamiah melalui vagina tidak memungkinkan karena risiko medis tertentu.
Terminologi asli Caesar sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu.
Dalam buku berjudul Trainte, Nouveau Day Lhysterotomotokie ou
lenfantement Cesarean, Rousset (1581) mengemukakan bahwa teknik Caesar itu
sudah dilakukan sejak beberapa abad sebelum Masehi untuk mengambil bayi yang
masih hidup ketika sang ibu meninggal karena suatu kecelakaan. Rousset menyebut
teknik operasi itu dengan istilah Caesar. Berbeda dengan Rousset, Jacques
Guillimeau (1598) menyebut cara melahirkan itu dengan nama Section. Berangkat
dari dua pakar tadi, ilmu kedokteran modern mengombinasi dua istilah itu menjadi
Cesarean Section. Ilmu bedah Caesar mutakhir berkembang sejak akhir tahun 1880
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hingga tahun 1930-an. Selama periode itu, teknologi Caesar sudah menyelamatkan
kematian ibu dari 97% menjadi 1,5% saja.8
Operasi Caesar menurut Leon J. Dunn, dalam buku Obstetrics and
Gynecology, menyebutkan sebagai cesarean section, laparotrachelotomy, atau
abdominal delivery. Dalam bukunya, ia mengartikanya sebagai persalinan untuk
melahirkan janin dengan berat 500 gram atau lebih, melalui pembedahan di perut
dengan menyayat dinding rahim.
Istilah Caesar sendiri berasal dari bahasa latin caedere yang artinya
memotong atau menyayat. Tindakan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk
melahirkan bayi melalui tindakan pembedahan dengan membuka dinding perut dan
dinding rahim. Menurut sejarah operasi caesar, bayi terpaksa dilahirkan melalu cara
ini apabila persalinan alami sudah dianggap tidak efektif.
Data menyebutkan, sekitar 5-14% ibu hamil harus mengalami bedah caear
untuk melahirkan bayinya. Namun angka kejadian ini diberbagai rumah sakit rujukan,
misalnya RSUPN Cipto mangun Kusuma, Jakarta, cukup tinggi, yaitu berkisar 1525%. Sebagian dari ibu-ibu tersebut melahirkan dengan operasi karena mengalami
kelainan dalam kehamilan atau saat persalinan berlangsung. Sebenarnya, angka
kejadian melahirkan dengan operasi caesar yang tinggi di RSUPN Cipto Mangun
Kusumo belum dapat mencerminkan kejadian yang sebenarnya di Indonesia. Hal ini
mengingat RSUPN Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit rujukan dari rumah
sakit yang lebih kecil lainnya atau rumah bersalin diwilayah Jakarta dan sekitarnya.

8

Mt Indiarti, Khotimah Wahyudi. (2014). Babon Kehamilan. Yogyakarta: Indoliterasi. Hlm: 337
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Rujukan ini berdasarkan pertimbangan kegawatan persalinan dan peralatan yang tidak
ada atau kurang memadai di rumah sakit atau rumah bersalin sebelumnya.9
Sekitar tahun 1980-an, operasi Caesar mulai memasyarakat dikalangan
kedokteran kebidanan, apalagi ditunjang oleh perkembangan ilmu anestesi
(pembiusan). Bahkan, pada perkembangan selanjutnya, operasi Caesar dianggap jauh
lebih aman dari pada sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan kemajuan dibidang
teknologi kesehatan, khususnya kedokteran, farmasi, maupun bidang-bidang
penunjang lainya, seperti laboratorium yang terus berkembang menemukan metodemetode yang lebih baik dan mengurangi resiko yang merugikan ibu maupun bayinya.
Contohnya, antibiotik, transfusi darah, teknik operasi yang lebih sempurna, dan
anestesi yang lebih baik.

B. Sejarah Operasi Caesar
Operasi caesar telah menjadi bagian kebudayaan manusia sejak zaman
dahulu, namun dulu operasi caesar selalu dipandang sebagai usaha terakhir untuk
menyelamatkan sang bayi alih-alih mempertahankan hidup sang ibu. Baru pada abad
ke sembilan belas, para pekerja medis mulai mempertimbangkan kemungkinan
bahwa operasi caesar dapat digunakan untuk menyelamatkan, baik ibu maupun
bayinya. Semakin lama, operasi caesar semakin sering dilakukan dan semakin tinggi
tingkat keberhasilanya, walaupun tetap dipandang sebagai suatu upaya terakhir. Saat
ini operasi caesar sudah menjadi sesuatu yang umum. Sekitar 19 persen wanita
9

Dini Kasdu. (2003). Operasi Caesar Masalah dan Solusinya. Jakarta: Puspa Swara. Hal: 8
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Kanada , 26 persen wanita Amerika serikat, dan 22 persen wanita Britania melahirkan
melalui caesar.10
Buku Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana yang
ditulis oleh Th. Endang Purwoastuti dan Elisabeth siwi Walyani, Amd. Keb.
menyebutkan tentang sejarah caesar.
Bedah caesar (bahasa Ingris: caesarean section atau cesarean section dalam
Ingris-Amerika) disebut juga dengan c-section (disingkat dengan CS) adalah proses
persalinan dengan melakukan pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu
(laparatomi) dan rahim (histeretomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah caesar
umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak
memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainya. Sebuah prosedur
persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang
beranggotakan sepesialis kandungan, spesialis anak, spesialis anastesi serta bidan.
Tahun 1316, Robert II dari Skotlandia dilahirkan dengan bedah caesar ibunya
Marjorice Burce, kemudian meninggal. Bukti pertama mengenai ibu yang selamat
dari bedah caesar adalah di Siegershausen, Swis tahun 1500: Jacob Nufer, seorang
pedagang babi, harus membedah istrinya setelah proses kelahiran yang lama.
Prosedur bedah caesar di waktu lampau mempunyai angka kematian yang tinggi. Di
Britania Raya dan Irlandia, angka kematian akibat bedah caesar pada 1865 adalah 85
%.11

10

Dini Kasdu. (2003). Operasi Caesar Masalah dan Solusinya. Jakarta: Puspa Swara. Hal: 1

11

Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal: 127
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C. Pandangan Masyarakat Pada Operasi Caesar
Pada masa lalu, melahirkan dengan bedah caesar menjadi momok yang
menakutkn karena berisiko kematian. Operasi hanya dilakukan jika persalinan normal
dapat membahayakn ibu maupun janinnya. Namun, seiring dengan berjalanya waktu
serta berkembangnya kecanggihan bidang ilmu kedokteran kebidanan, pandangan
tersebut kemudian bergeser. Teknik serta anestasi operasi caesar semakin
disempurnakan oleh para ahlinya. Kini, operasi caesar kadang menjadi alternatif
persalinan tanpa pertimbngan medis. Bahkan, bagi sekelompok orang, operasi caesar
dianggap sebagai alternatif persalinan yang mudah dan nyaman. Anggapan ini
membuat mereka memilih persalinan dengan cara ini dari pada alami, meskipun tanpa
indikasi medis.
Menurut penelitian yang dilakukan sebuah badan di Washington DC,
Amerika, pada tahun 1994, menunjukan bahwa setengah dari jumlah kelahiran caesar
yang tercatat, secara medis sebenarnya tidak diperlukan. Artinya, tidak ada
kedaruratan persalinan untuk menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya. Hasil
serupa yang dilakukan kemudian berdasarkkan laporan Departemen Kesehatan
Amerika, sebanyak 25% dari angka kelahiran yang tercatat pada tahun itu diseluruh
Amerika merupakan kelahiran caesar yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak
memiliki risiko tinggi untuk melahirkan secara normal maupun komplikasi persalinan
lain.12
Buku Your Pregnancy After 30 karya Glade B. Curtis MD., FACOG.,
menyebutkan bahwa tahun 1964 hanya sekitar 4% rakyat yang melahirkan dengan
12

Dini Kasdu. (2003). Operasi Caesar Masalah dan Solusinya. Jakarta: Puspa Swara. Hal: 3
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operasi. Sekarang, hampir 25% yang melahirkan dengan operasi. Bahkan, wanita
yang melahirkan pada usia 35 tahun, hampir 31% melakukan persalinan dengan
operasi.
Namun dalam literatur yang diterbitkan oleh Oxford University Press tahun
1995 yang berjudul Effective Care in Pregnancy and Childbirth, menyebutkan sekitar
7% persalinan hampir setiap negara dilakukan dengan operasi. Sebenarnya, sejak
dikembangkan pertama kali pada abad ke-20, angka kelahiran dengan operasi caesar
diberbagai belahan dunia kian meningkat. Pada tahun 1960 an di Amerika angka itu
hanya berkisar sebesar 5%. Namun secara bertahap angka tersebut terus bertambah
dan mencapai puncaknya sebesar 25-30% pada tahun 1988. Hal ini dilaporkan dalam
konggres dokter dan ginekologi Asia-Pasifik Bali tahun 1995.
Namun, pada rentang tahun 1990-1996, angka kelahiran caesar cenderung
menurun hingga 20-21%. Hal ini antara lain didukung oleh Departemen Kesehatan
Amerika yang bekerja sama dengan pusat studi Obsetri dan Ginekologi di Amerika,
sejumlah rumah sakit serta perusahaan asuransi. Pink Departemen Kesehatan
Amerika Serikat, bahkan menargetkan untuk menurunkaan angka kelahiran caesar
hingga 15%.

D. Regulasi Operasi Caesar di Indonesia
Regulasi perundang-undangan RI yng berkaitan dengan praktek bedah caesar,
diantaranya adalah diatur dalam pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mentri kesehatan
Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran (Informed Consent) berbunyai: Persetujuan Tindakan
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Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat
setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
Appelbaum seperti dukutip Guwandi (1993) menyatakan bahwa informed consent
bukan hanya formulir persetujuan. Melainkan juga suatu proses komunikasi. Formulir
ini hanya sebagai bukti atau dokumentasi atas apa yang telah disepakati. Pengertian
informed consent juga disampaikan oleh Komalawati: Informed consend adalah suatu
kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter
terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya
medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai
segala resiko yang mungkin terjadi. 13
Isi informed consend diatur dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Mentri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang peretujuan tindakan
kedokteran (Informed Consend) sekurang-kurangnya informasi yang diberikan oleh
dokter mencakup:
1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis,
2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan,
3. Alternatif tindakan lain dan risikonya,
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan,
6. Perkiraan pembiayaan.
13

D. Veronika Komalawati, Peranan Informed Consenddalam transaksiTerapeutik, (Bandung: PT.Citra
Aditya bakti, 2002), Hal: 86
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Informed consend merupakan persetujuan tindakan medis yang mana
digunakan untuk suatu tindakan medis yang berisiko tinggi seperti operasi caesar.
Operasi caesar dikatakan memiliki risiko yang cukup tinggi karena operasi caesar
merupakan operasi besar yang hanya menjadi pilihan ketika kesehatan ibu dan anak
terancam atau pada gawat janin dan gawat ibu.
Operasi caesar (Bahasa Inggris: caesarean Section atau Cesarean Section),
disebut juga dengan section cesarean (disingkat SC) adalah suatu persalinan buatan,
dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim
dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 2500 gram.14

E. Pandangan Hukum Islam Pada Rekayasa Operasi Caesar
Menurut Syaikh Muhammad Shalih Munajjid Rahimullah yakni perihal
tindakan operasi tanpa adanya indikasi medis banyak dari kalangan dokter yang amat
mudah memberikan rekomendasi kepada ibu hamil yang hendak melahirkan agar
melakukan operasi caesar ini. Alasan pembolehan ini antara lain karena tamak
terhadap harta, atau si pasien tidak sabar menjalani proses persalinan alami (normal).
Demikian juga, beberapa wanita sengaja memilih operasi ini demi menjaga keindahan
tubuh mereka atau demi menghindari rasa sakit. Tidak diragukan lagi, sikap ini
adalah wujud menyia-nyiakan faidah yang banyak. 15
Syaikh muhammad bin Shalih Utsaimin Rahimullah pernah ditanya: “Syaikh
yang mulia, Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam surat Abasa:
14

Hanifa Wiknjosastro dkk, Ilmu Bedah Kebidanan, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo, 1989), Hal: 14
15
Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal: 57

26

َّ س ِبي الَ اي
َّ ث ُ َّمَال
ُس ار َه
‘Kemudian Dia memudahkan jalannya’ {QS. Abasa, [80]: 20}
Disini Allah telah menjamin kemudahan proses kelahiran, akan tetapi banyak lakilaki maupun wanita yang bersikap tergesa-gesa yang memutuskan melalui persalinan
dengan operasi yang disebut caesar. Pertanyaan saya, apakah ini disebabkan
lemahnya sifat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wata’ala.
Beliaupun menjawab pertanyaan tersebut: “Menurutku semoga Allah
memberkahi anda-cara ini memang banyak digunakan orang pada zaman sekarang.
Saat seorang wanita hamil sudah merasa hendak melahirkan, dia segera pergi
kerumah sakit, kemudian dilakukanlah tindakan medis berupa operasi caesar oleh
dokter kandungan.
Aku melihat ini sebagai bujukan dari syaitan, dan bahwa mudharatnya lebih
banyak dari pada manfaat yang di dapat. Karena dibalik keengganan seorang wanita
merasakan sakit pada saat melahirkan (secara normal), sesungguhnya ada beberapa
faidah yang terkandung didalamnya.
1. Faedah pertama: rasa sakit itu menggugurkan dosanya.
2. Faedah kedua: derajatnya diangkat jika dia bersabar dan mengharap pahala di
sisi Allah Subhanahu Wata’ala.
2. Faedah ketiga; dia akan menyadari kedudukan seorang ibu manakala dia
merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya yang telah melahirkan dirinya.
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3. Faedah keempat: Menyadari besarnya nikmat Allah Subhanahu wata’ala
terhadap dirinya berupa kesehatan jasmani.16
4. Faedah kelima: menambah rasa sayang dan rindu kepada anak kandungnya.
Setiap kali si anak mengalami kesulitan, dia lebih merasa kasihan karena ingat
perjuanganya ini.
5. Faedah keenam: bayi dalam kandunganya terlahir dari tempat keluar yang
wajar, hingga terdapat banyak kebaikan bagi pertumbuhan sianak maupun
kesehatan ibunya.
6. Faedah ketujuh: Terhindar dari bahaya yang ditimbulkan akibat operasi
caesar, karena menurut fakta medis ia dapat melemahkan usus, rahim, dan
organ tubuh lainya. Bahkan terkadang terjadi malpraktik yang boleh jadi si
ibu dan bayi selamat atau tidak selamat darinya.
7. Faedah kedelapan: menjaga peluang melahirkan secara normal tetap terbuka,
sebab wanita yang pernah melakukan operasi caesar hampir-hampir tidak bisa
menjalani persalinan normal

pada anak berikutnya. Ini akibat risiko

pembedahan yang tidak memungkinkan baginya, dan dikhawatirkan jika
dipaksakan aka merobek bagian yang pernah dioperasi.
8. Faedah kesembilan: bisa melahirkan lebih banyak anak. Menurut medis,
melakukan operasi caesar berdampak pada sedikitnya keturunan. Karena jika
sudah mengalami operasi caesar tiga kali, kehamilan berikutnya akan

16

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal: 58
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membahayakn jiwa si ibu disebabkan organ-organ fisiknya melemah akibat
efek pembedahan dalam tindakan operasi itu.
9. Faedah kesepuluh: menghindari sikap bermewah-mewah. Caesar terrmasuk
sikap bermewah-mewah yang menjadi sebab kehancuran, sebagaimna firman
Allah tentang golongan kiri:

َِإنَّ ُه ْمَ اكانُواَ اق ْب الَذا ِل اكَ ُمتْ ار ِفينا
”Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah.”
(QS. Al-Waqi’ah [56]: 45).17
Dalam kitab Tafsir yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman bin nashir asSa’adi menjelaskan makna ayat “Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup
bermewah-mewah.” kemudian Allah Subhanahu Wata’ala menyebutkan amal
perbuatan para penghuni neraka yang telah menghantarkan mereka kepada balasan
tersebut dengan berfirman

َِإنَّ ُه ْمَ اكانُواَ اق ْب الَذا ِل اكَ ُمتْ ارفِينا
“ Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah”
Maksunya bahwa dunia telah membuat mereka lalai, mereka beramal (hanya untuk
mendapat) dan mereka telah bersuka riya serta berhura-hura denganya, sehingga
angan-angan (terhadap kesenangan dunia) telah melalaikan mereka dari amal shalih 18
Tafsir Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin
Muhammad Al- Mahalli menjelaskan maksud dari Surat Al Waqiyah ayat 45 “

17

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal: 59
Abdurrahman bin Nashir as Sa’Adi. (2016). Tafsir Al-Qur’an . Jakarta. Darul Haq. Hal: 120
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Sesungguhnya merreka sebelum itu hidup bermewah-mewah” sesungguhnya mereka
sebelum itu, yakni sewaktu di dunia hidup bermewah-mewah, yakni selalu
mempernikmat diri dan tidak pernah lelah dalam ketaatan.19
Dalam tafsir Muyassar maksud dari Surat Al Waqiyah ayat 45 “ Sesungguhnya
mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah” Sesungguhnya mereka di dunia adalah
orang-orang yang menikmati apa-apa yang haram, berpaling dari ajaran yang dibawa
para Rasul.20
Dari penafsiran para ulama ahli tafsir tentang surat Al-Waqiyah ayat 45
mengingatkan kepada kita untuk tidak hidup secara berlebihan atau berfoya-foya.
Kaitanya dengan operasi caesar adalah peringatan untuk ibu yang akan melahirkan
hendaknya tidak membelanjakan hartanya dengan melakukan operasi caesar dengan
biaya yang besar. Padahal secara medis dipastikan bisa melahirkan dengan jalan
normal, tanpa operasi caesar yang menghabiskan biaya yang besar.
Dengan demikian, seorang wanita wajib bersabar serta mengharapkan pahala
di sisi Allah pada waktu melahirkan. Hendaklah ia tetap melahirkan secara normal,
tanpa operasi caesar, karena yang demikain itu lebih baik baginya dari sisi kesehatan
maupun finansial.
Bagi kaum laki-laki atau calon ayah, hendaknya mereka memperhatikan
fenomena kelahiran ini. Bisa jadi ada unsur kesengajaan dari orang-orang di luar
Islam, ihwal sosiaalisasi gampangnya melahirkan dengan opersai caesar. Tujuannya

19

Al- Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli. (2016). Tafsir Jalalain.
Surabaya. PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera. Hal: 594
20
Bashir Hikmat. (2009). Tafsir Muyassar. Jakarta. Darul Haq. Hal: 741
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agar para wanita muslimah luput dari berbagai maslahat dari persalinan normal dan
mengalami banyak kerugian.”
Kemudian Syaikh kembali ditanya: Apakah yang anda maksud dengan
bermewah-mewah dalam hal ini?
Beliau menerangkan: bermewah-mewah maksudnya cara itu yaitu menjalani
operasi caesar bisa mencegah rasa sakit yang dirasakan seorang ibu dalam persalinan
normal. Ini termasuk bentuk bermewah-mewah, yang ia dilakukan bukan untuk
ketaatan kepada Allah. Maka operasi itu boleh jadi tercela, atau minimal hukumnya
mubah.
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melihat bahwa:
Seorang wanita boleh melakukan tindakan atau memilih operasi caesar saat hendak
melahirkan, namun dengan catatan dalam kondisi darurat atau berdasarkan indikasi
medis dari dokter yang terpercaya.
Indikasi medis yang dimaksud didapatkan dengan cara melakukan konsultasi bersama
dokter kandungan.21
Berdasarkan fatwa dari Dr. Sulaiman bin Wa’il At-Tuwaijiri (Anggota
hai’hah At-Tadris Universitas Ummul Qura), berkaitan dengan Operasi Caesar tetapi
bukan karena alasan medis, seseorang bertanya:
“Saya bekerja disebuah rumah sakit. Saya mengamati dalam keadaaan tertentu
sejumlah ibu hamil menginginkan operasi caesar pada persalinanya, padahal tidak
ada alasan medis yang memaksa untuk melakukanya operasi itu. Pertanyaan saya,

21

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal: 60
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“Apakah memenuhi permintaan ibu-ibu hamil itu bertentangan dengan kode etik dan
moral kedokteran ataukah tidak?”
Jawaban Dr. Sulaiman bin Wa’il At-Tuwaijiri
Kode etik kedokteran dan moral kedokteran itu harus diketahui oleh penanya.
Akan tetapi kami akan menjawab berdasarkan hukum syari’ah. Menjalankan operasi
caesar pada wanita yang tidak memerlukannya itu merupakan bentuk penimpaan
mudharat, sehingga tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan sabda Nabi n,,

َار
ِ ض ار ار او اَل
اَل ا
ض ار ا
“Tidak boleh ada mudharat dan tidak boleh ada penimpaan mudharat.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Ahmad (2865) dan Ibnu Majah (2241).22
Seorang dokter sebagai orang yang dipercayai keahliannya dan kemampuan
terapinya yang menawarkan operasi caesar kepada pasiennya padahal sebenarnya
tidak ada alasan medis untuk melakukannya maka dia dianggap telah berhianant pada
pekerjaanya. Dia tidak boleh melakukan operasi itu atau operasi sejenisnya yang
tidak diperlukan. Dia juga tidak boleh menjadikan tindakan operasi itu sebagai cara
untuk menambah penghasilannya, bila ia masih merasa kekurangan penghasilan.
Yang harus dilakukan adalah mencegah operasi itu, kecuali bila memang keadaan
memaksa untuk itu. Tidak halal menerima permintaan wanita hamil yang ingin
dioperasi caesar padahal dia tidak memerlukanya. Allah Subhnahu wata’ala yang
mempunyai taufik.23
22

Dr. Abdurrahman Muhammad Faudah. (2011). Fatwa-Fatwa Medis Kontemporer. Sukoharjo:
Pustaka Arafah. Hal: 93
23
Dr. Abdurrahman Muhammad Faudah. (2011). Fatwa-Fatwa Medis Kontemporer. Sukoharjo:
Pustaka Arafah. Hal: 94
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BAB III
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN
A. Kondisi Objektif Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat
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Secara geografis, Kelurahan Loji berada di pinggir Jalan Raya Sindang
Barang. Kelurahan Loji terdiri dari 13 RW dan 50 RT yang secara administrasi
terletak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kelurahan
Loji memiliki luas 115.002 Ha dengan batas-batas sebagai wilayah antara lain: (1)
bagian utara, berbatasan dengan Kelurahan Sindang Barang, (2) Selatan,
berbatasan dengan Kelurahan Gunung Batu, (3) Barat, berbatasan dengan Desa
Ciomas Rahayu dan, (4) Timur, berbatasan dengan Kelurahan Menteng.
Kelurahan Loji berjarak enam kilo meter dari pusat pemerintahan Kecamatan
Bogor Barat, 3 km dari pemerintahan Kota Bogor dan 144 KM dari Ibu Kota
Provinsi Jawa Barat.
Kelurahan Loji mempunyai akses jalan ke pusat pemerintahan kota Bogor
yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Bogor Barat ke pusat
pemerintahan Kota Bogor yang strategis dan dekat dengan pusat Kota Bogor
yaitu Istana Negara. Selain itu, Kelurahan Loji mempunyai potensi yang cukup
baik dengan adanya beberapa perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja
dalam membantu perekonomian masyarakat. Selain itu, Kelurahan Loji
mempunyai potensi sarana pendidikan yang cukup baik dari sekolah dasar sampai
sekolah lanjutan atas sehingga masyarakat mudah untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan (Sumber: Kantor Kelurahan Loji, 7/1/2020).
Secara demografis, Kelurahan Loji merupakan daerah yang berada di
daerah datar, tidak ada gunung dan lembah yang curam.Aspek hidrologi suatu
wilayah kelurahan sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air
wilayah kelurahan.Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai wilayah
kelurahan Loji membentuk pola daerah aliran sungai (DAS).
Berdasarkan kondisi sosialnya, penduduk Kelurahan Loji berdasarkan
data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 13.061 Jiwa, terdiri
6.528 laki-laki (49,05%) dan 6.533 wanita (51,95%). Dari jumlah 13.061 jiwa
warga Loji, tercatat keluarga miskin sosial sebanyak 420 orang, keluarga yang
memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 100 orang, 101 orang belum mendapat
pekerjaan, jumlah pencari kerja 753 orang, yang ditempatkan 622 dan sisa pencari
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kerja tercatat 181 orang. Sedangkan jumlah aparatur pemerintah di kelurahan Loji
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3.1.1 Jumlah Aparatur Pemerintah dan Anggota Kelembagaan
Di Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Tahun 2020
No

Jenis Layanan

Jumlah

1

Lurah

1

2

Sekretaris Lurah

1

3

Kepala Urusan

6 + 6 Staf

4

Kepala Dusun

2

5

Ketua RW

13

6

Ketua RT

50

Ket

Sumber : Data Kel. Loji, 10/07/2020.

Adapun jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Loji terdiri
dari jenjang TK s.d SLTA, baik formal maupun non formal. Jumlah sarana
pendidikan di Kelurahan Loji dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1.2 Data Sarana dan Prasarana Pendidikan
Di Kelurahan Loji Tahun 2012 – 2020
No

Nama
Sekolah

Jenjang

Status

Lokasi

Jumlah Pst didik

1

PAUD Bina
Warga

PAUD

Swasta

RT. 05/03

66

2

PAUD UT

PAUD

RT. 04/01

44

3

TK

TK

RT. 02/01

70

4

SD Darul
Mutaqien

SD

RT. 02/01

446

5

SD Nurul
Iman

SD

RT. 01/02

120

35

6

MI Miftahul
Atfal

SD

RT. 01/04

225

7

SDN Tunas
Mekar

SD

RT. 02/05

360

8

SMP Darul
Muttaqien

SLTP

RT. 02/01

149

9

MTs

SLTP

RT. 02/01

832

10

MA

SLTA

RT. 02/01

322

11

SMP Darul
Muttaqien

SLTP

RT. 02/01

149

Sumber : Data Kel. Loji, 10/07/2020.

B. Faktor Penyebab Operasi Caesar di Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
dalam kegiatan penelitian maka dapat simpulkan bahwa kebanyakan masyarakat
Kelurahan Loji dalam operasi sesar di sebabkan dengan medis, adapun yang
disebabkan non medis sangat sedikit, hal ini sejalan dengan pendapat para ahli.
Melahirkan dengan cara bedah atau operasi Caesar tidak bisa diputuskan begitu saja
oleh dokter karena resiko yang mungkin dialami akibat pembedahan harus
mempertimbangkan, baik dari segi kesehatan ibu maupun bayinya. Operasi caesar ini
seharusnya dilakukan jika keadaan medis memerlukannya. Artinya janin atau ibu
dalam keadaan gawat darurat dan hanya dapat diselamatkan jika persalinan dilakukan
dengan jalan operasi. Itu sebabnya, harus ada alasan yang jelas untuk melakukan
tindakan pembedahan. Hal ini karena bentuk operasi apapun selalu mengandung
risiko sehingga harus ada indikasi yang jelas. Tindakan operasi diputuskan oleh
penolong

persalinan

bertujuan

untuk

memperkecil

terjadinya

risiko

yang
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membahayakan jiwa ibu ataupun bayinya. Namun, dalam kehamilan sehat persalinan
secara alami jauh lebih aman. Meskipun demikian, kini banyak pasien yang sengaja
meminta persalinan dengan jalan operasi walaupun tanpa alasan medis yang tepat.
Pada keadaan ini, semuanya memang kembali pada etika profesi kedokteran. Dokter
memang

benar-benar

melakukan

tindakan

operasi

dengan

pertimbangan

menyelamatkan ibu dan bayinya atau untuk kepentingan pribadi. Namun pada
umumnya, dokter akan menilai dan mengambil keputusan yang terbaik dalam
membantu suatu proses persalinan.24
1. Faktor Medis yang Menyebabkan Terjadinya Operasi Caesar
Th. Endang Purwoastuti, S.Pd, APP. dan Elisabeth Siswi Walyani, Amd.Keb.
menulis dalam bukunya Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan keluarga
Berencana. Dokter spesialis kebidanan akan menyarankan operasi caesar ketika
proses kelahiran melalui vagina kemungkinan akan menyebabkan risiko kepada sang
ibu maupun si bayi.
Hal-hal lainya yang dapat menjadi pertimbangan disarankannya operasi caesar antara
lain:25
a. Proses persalinan normal yang lama atau kegagalan proses persalinan normal
(dystosia)
b. Detak jantung melambat (fetal distress)
c. Adanya kelelahan persalinan

24

Dini Kasdu. (2003). Operasi Caesar Masalah dan Solusinya. Jakarta: Puspa Swara. Hal:9
Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal:129
25
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d. Kompikasi pre-eklampia
e. Sang ibu menderita herpes
f. Putusnya tali pusar
g.

Risiko luka parah pada rahim

h. Persalinan kembar (masih dalam kontroversi)
i. Sang bayi dalam posisi sungsang atau menyamping
j. Kegagalan persalinan dengan induksi
k. Kegagalan persalinan dengan alat bantu (forceps atau ventouse)
l. Bayi besar (mikrosomia-berat badan lahir lebih dari 4,2 kg)
m. Masalah plasenta seperti plasenta previa (ari-ari menutupi jalan lahir),
placental abruption atau placenta accreta
n. Kontraksi pada pinggul
o. Sebelumnya pernah menjalani operasi caesar (masih dalam kontroversi)
p. Sebelumnya pernah mengalami masalah pada penyembuhan prineum (oleh
proses persalinan sebelumnya atau penyakit Crohn)
q. Angka d-dimer tinggi bagi ibu hamil yang menderit sindrom antibodi
antifosfolipid
r. CPD atau cephalo pelvic disproportion (proporsi panggul dan kepala bayi
yang tidak pas, sehingga persalinan terhambat)
s. Kepala bayi jauh lebih besar dari ukuran normal (hidro sefalus)
t. Ibu menderita hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi)
Institusi yang berbeda dapat memiliki pendapat yang berbeda pula mengenai
kapan suatu bedah caesar di butuhkan. Di Britania Raya, hukum menyatakan bahwa
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ibu hamil mempunyai hak untuk menolak tindakan medis apapun termasuk operasi
caesar walaupun keputusan terebut berisiko terhadap kematianya atau nyawa sang
bayi. Negara lain memiliki hukum yang berbada mengenai hal ini. Lihat pula
mengenai operasi caesar berdasarkan permintaan. Pada beberapa keadaan, tindakan
operasi caesar ini bisa direncanakan atau diputuskan jauh-jauh hari sebelumnya.
Operasi ini disebut operasi caesar elektif. Kondisi ini dilakukan apabila dokter
menemukan ada masalah kesehatan pada

26

ibu atau ibu menderita penyakit tertentu,

sehingga tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Misalnya ibu
menderita diabetes, HIV/AIDS, atau penyakit jantung, caesar bisa dilakukan secara
elektif atau darurat (emergency). Elektif maksudnya operasi yang dilakukan dengan
perencanaan yang matang jauh hari sebelum waktu persalinan. Sedangkan emergency
berarti persalinan caesar dilakukan ketika proses persalinan sedang berlangsung,
namun karena suatu keadaan kegawatan maka operasi harus segera dilakukan.27
Dr. Raehanul Bahraen dalam bukunya Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita
menyebutkan berbagai indikasi terjadinya opersai caesar. Mengenai indikasi
terjadinya operasi caesar, ada beberapa pendapat dikalangan para ahli kedokteran.
Kami berupanya mengumpulkanya di sisni, dengan tetap merujuk pada para
konsultan dokter (spesialis kandungan yang studinya mengambil subspesialisasi lagi)
di negara kita, karena faktor risiko setiap tempat dan manusia berbeda-beda. Ini
hanya gambaran awal indikasi operasi caesar. Sebab, keputusan operasi caesar itu

26

Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal:130
27
Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana. Hlm:131
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mempertimbangkan banyak hal dan sesuai keputusan dokter-dokter ahli kandungan,
dengan pertimbangan kondisi ibu tahu kondisi bayinya.
a. Kegagalan proses persalinan normal
Istilah medisnya distosia. Kongkritnya adalah persalinan sudah berlangsung
selama setengah jam lebih, namun tidak ada perkembangan berupa tahapan
pembukaan jalan lahir, yang umumnya dijadikan tolak ukur kelahiran si bayi.
b. detak jantung janin atau jabang bayi melambat
Istilah medisnya fetal distress. Kemungkinan bahwa bayi mengalami
gangguan, baik karena penyakit yang dialami ibu maupun keadaan dalam rahim yang
tidak kondusif sehingga kurang mendukung persalinan normal.
c. Kelelahan yang sangat akibat kondisi fisik melemah
Sang ibu sudah tidak kuat lagi mengejang dan kelelahan, atau bahkan hampir
pingsan. Kondisi ini apabila dibiarkan tanpa penanganan cepat, dapat membahayakan
jiwa si janin dan ibunya. Dalam beberapa kasus, hal ini diawali oleh tidak membuka
dengan sempurnanya serviks atau leher rahim ibu sehingga janin tidak mungkin
melewati vagina sebagai jalan lahirnya, sementara kontraksi terjadi lebih dulu.28
d. Terjadinya komplikasi preeklampsia
Preeklampsia atau sering disebut toksemia adalah suatu kondisi buruk yang
dialami setiap wanita hamil. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya tekanan darah
yang diikuti oleh peningkatan kadar protein dalam urine. Maka sekedar peningkatan
tekanan darah, selama kadar protein dalam urine si ibu normal, tidak mengharuskan
operai caesar.
28

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hlm: 66
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e. Terbukti secara medis menderita penyakit herpes
Keberadaan penyakit ini berisiko, dikhawatirkan si bayi akan tertular melalui
jalan lahir dalam persalinan normal.
f. Terputusnya tali pusar jabang bayi
Dalam rahim tali pusar bisa putus, atau ia terlepas dari tempat sambungan di
rahim itu sendiri. Kondisi ini bagian dari indikasi medis yang mengharuskan operasi
caesar.
g. Posisi bayi yang sungsang atau menyamping
Ini diantara sebab atau indikasi medis yang mempersulit proses kelahiran
normal lewat vagina.
h. Kegagalan induksi guna melancarkan jalan lahir
Yaitu, si ibu diinduksi dengan diberi tetesan oksitoksin lewat infus dan tidak
juga ada reaksi positif. Ini karena rahim tidak bisa di paksa terus berkontraksi dengan
bantuan obat.
i. Kegagalan persalinan dengan alat bantu lahir
Maksudnya ialah mengguanakan forceps atau vakum. Dan persalinan dengan
alat bantu berarti menunjukan bahwa ada maslah pada ibu jika menempuh persalinan
normal, sebagai solusi ketika proses peralinan itu berjalan terlalu lama atau dirasa
melelahkan baginya. Maka jika sudah tidak dapat lagi diusahakan dengan alat bantu,
jalan terakhir adalah menjalani operasi caesar.29
j. Bayi terlalu besar berdasarkan data USG terakhir

29

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal:67
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Istilah medisnya makrosomia, yakni berat badan lahir lebih dari 4,2 kg.
Biasanya terjadi pada ibu yang menderita diabetes melitus. Atau, pada ibu yang salah
pola makannya sejak hamil dengan berlebihnya asupan karbohidrat. Apa lagi postur
ibu kecil dan pendek dengan lingkar pinggul sempit.
k. Dideteksi ada masalah pada plasenta jabang bayi
Seperti plasenta previa, yaitu ari-ari menutupi jalan lahir. Abrosio plasenta,
yaitu plasenta terlepas dari rahim. Ataupun plasenta accreta, yaitu plasenta
menempel terlalu dalam dan abnormal, misalnya pada endometrium atau
myomentrium.
l. Pernah menjalani bedah atau operasi caesar
Indikasi ini tidak mutlak, namun sekedar pertimbangan. Karena alasan caesar
sebelumnya bisa bermacam-macam, dan bisa jadi penyebabnya hilang pada
persalinan kali ini.
m. proporsi panggul dan kepala bayi tidak pas
Istilah medisnya Cephalo pervic Disproportion (CPD). Ia adalah salah satu
penghambat persalinan normal. Bisa karena ukuran kepala bayi yang besar, misalnya
hidrosepalus.30

2. Faktor Non Medis Terjadiya Operasi Caesar
a. Kesepakatan Suami Istri
Peran pasangan dapat sebagai orang yang memberi asuhan, sebagai orang
yang merespon terhadap perasaan rentan wanita hamil, baik pada aspek biologis
30

Bahraen Raehanul. (2017). Fiqih Kesehatan Wanita. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i. Hal: 68
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maupun dalam hubungannya dengan ibunya sendiri. Dukungan pria menunjukkan
keterlibatannya dalam kehamilan pasangannya dan persiapan untuk terikat dengan
anaknya. Rasa cemas pada ibu hamil dapat timbul akibat kekhawatiran akan proses
kelahiran yang aman untuk dirinya dan anaknya. Dukungan suami sangat penting
dalam menentramkan perasaan istri. Seperti halnya kehamilan yang merupakan hasil
kerjasama suami dan istri maka kerjasama ini juga sebaiknya terus berlangsung
sampai janin dilahirkan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam pemilihan proses
persalinan nantinya. Dimana proses tersebut disepakati suami istri. Dalam pemilihan
proses persalinan ini penting dilakukan perencanaan karena menyangkut kesehatan
fisik dan psikis ibu dalam mengahadapinya dan kesehatan janin.
b. Pengetahuan
Pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan pengalaman belajar terhadap
suatu hal. Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya
tindakan seseorang dan pengetahuan termasuk dalam predisposisi yang mempunyai
pengaruh awal bagi seseorang akan berperilaku. Pengetahuan ibu hamil tentang
persalinan sangatlah penting. Hal ini akan berdampak pada pemeliharaan kehamilan
dan pengambilan keputusan persalinan pada akhir kehamilannya. Meningkatnya
kecenderungan wanita untuk melahirkan dengan operasi berhubungan dengan
semakin meningkatnya perhatian mereka tentang kehamilannya, dari hasil penelitian
didapatkan bahwa 18 orang responden menyetujui bahwa faktor pengetahuan dapat
mempengaruhi pemilihan persalinan sectio caesarea tanpa indikasi medis. Hal ini
juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu yang mayoritas tinggi. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnawati bahwa adanya hubungan yang
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bermakna antara pengetahuan ibu hamil dengan sikap ibu hamil memilih persalinan
sectio caesarea. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga
seseorang berperilaku sesuai keyakinan. Pengetahuan akan diperoleh sesuai
karakteristik manusia yaitu berupa minat, kebutuhan kemampuan, pengalaman,
keterampilan dan tingkat perhatian.
c. Faktor Sosial
Manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga dituntut untuk
dapat beradaptasi dan bertingkah laku31 sesuai norma yang ada. Pengaruh sosial
sangat kompleks salah satunya adalah pengaruh orang lain atau sugesti teman.
Operasi caesar yang mulai memasyarakat sehingga persalinan dengan operasi
cenderung meningkat tiap tahunnya. Hasil penelitian di Brazil menyatakan bahwa
dokter melakukan tindakan sectio caesarea karena adanya tekanan dan dorongan dari
pasien, suami dan keluarga.
d. Kecemasan Persalinan Normal
Cemas adalah respon emosional terhadap penilaian individu subjektif yang
dipengaruhi alam sadar dan tidak diketahui secara khusus penyebabnya. Cemas pada
individu dapat memberikan motivasi untuk mencapai sesuatu dan merupakan sumber
penting dalam usaha memelihara keseimbangan hidup. Kecemasan terhadap
persalinan normal dapat mempengaruhi pemilihan persalinan sectio caesarea tanpa
indikasi medis. Takut akan rasa sakit ini dapat disebabkan karena cerita tentang sakit
yang luar biasa jika melahirkan secara alami. Umumnya, seorang wanita yang
31

Intan Salfariani M. dan Siti Saidah Nasution (2016), Skripsi Faktor Pemilihan Persalinan Sectio
Cesarea Tanpa Indikasi Medis di RSU Bunda Tamrin Meda. Hlm: 10
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melahirkan secara alami akan mengalami proses rasa sakit, yaitu berupa rasa mulas
disertai rasa sakit di pinggang dan pangkal paha yang semakin kuat. Kondisi tersebut
karena keadaan yang pernah atau baru akan terjadi dan sering menyebabkan seorang
wanita yang akan melahirkan merasa ketakutan, khawatir, dan cemas menjalaninya.
Karena kekhawatiran dan kecemasan mengalami rasa sakit tersebut memilih
persalinan sectio caesarea untuk mengeluarkan bayinya.
e. Kepercayaan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa 12 orang responden menyetujui bahwa
kepercayaan dapat mempengaruhi pemilihan persalinan sectio caesarea tanpa
indikasi medis. Proses persalinan sectio caesarea dilakukan karena adanya
kepercayaan yang berkembang di masyarakat yang mengaitkan waktu kelahiran
dengan peruntungan nasib anak dengan harapan apabila anak dilahirkan pada tanggal
dan jam sekian maka akan memperoleh rezeki dan kehidupan yang lebih baik.
f. Faktor Ekonomi
Dalam menghadapi persalinan dengan sectio caesarea penting dilakukan
perencanaan ekonomi karena biaya yang harus dikeluarkan tidak kecil. Persalinan
dengan operasi akan mengahiskan biaya 3-5 kali lebih besar daripada persalinan
normal. Kemampuan keuangan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil
keputusan melahirkan dengan bedah Caesar.. Operasi caesar merupakan hal yang
tidak asing lagi terutama masyarakat golongan menengah ke atas sehingga sebagian
mereka memilih persalinan sectio caesarea pada proses persalinannya.32

32

Intan Salfariani M. dan Siti Saidah Nasution (2016), Skripsi Faktor Pemilihan Persalinan Sectio
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g. Pekerjaaan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia kerja adalah sesuatu yang sengaja
dilakukan untuk mendapatkan imbalan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 4
orang responden menyatakan bahwa pekerjaan dapat mempengaruhi pemilihan
persalinan sectio caesarea tanpa indikasi medis. Hal ini terjadi karena umumnya ibu
mendapatkan cuti hamil dan melahirkan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak
ditemukan adanya alasan permintaan persalinan sectio caesarea karena pekerjaan.
Kecenderungan memilih persalinan sectio caesarea karena para ibu khususnya di
kota-kota besar banyak yang bekerja. Mereka sangat terikat dengan waktu dan sudah
memiliki jadwal tertentu kapan mereka harus kembali bekerja.33

C. Jenis-Jenis Operasi Caesar
Ada beberapa jenis “caesarean section” (CS)
1. Jenis klasik yaitu dengan melakukan sayatan vertikal sehingga memungkinkan
ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. Akan tetapi jenis ini sudah sangat
jarang dilakukan hari ini karana sangat berisiko terhadap terjadinya komplikasi.
2. Sayatan mendatar dibagian atas dari kandung kemih sangat umum dilakukan pada
masa sekarang ini. Metode ini meminimalkan risiko terjadinya pendarahan dan cepat
penyembuhanya.
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3. Histerektomi caesar yaitu operasi caesar diikuti dengan pengangkatan rahim. Hal
ini dilakukan dalam kasus-kasus dimana pendarahan yang sulit tertangani atau ketika
plasenta tidak dapat dipisahkan dari rahim.
4. bentuk lain dari operasi caesar seperti extraperitoneal CS atau poro CS.
Operasi caesar berulang dilakukan ketika pasien sebelumnya telah pernah
menjalani operasi caesar. Umumnya sayatan dilakukan pada bekas luka operasi
sebelumnya. Di berbagai rumah sakit khususnya di Amerika Serikat, Britania Raya,
Australia dan Selandia Baru, sang suami disarankan untuk turut serta pada proses
pembedahan untuk mendukung sang ibu. Dokter spesialis anastesis umumnya akan
menurunkan kain penghalang ketika bayi dilahirkan agar orang tua bayi dapat melihat
bayinya. Rumah sakit di Indonesia umumnya tidak membolehkan adanya orang lain
turut serta waktu persalinan dengan operasi caesar termsuk suami.34
Operasi caesar juga dapt dibagi dua yaitu operasi caesar terencana dan
operasi caesar darurat
1. Operasi Caesar Terencana (elektif)
Pada operasi caesar terencana (elektif), operasi caesar telah direncanakan
jauh hari sebelum jadwal melahirkan dengan mempertimbangkan keselamatan ibu
maupun janin. Beberapa keadaan yang menjadi pertimbangan untuk melakukan
operasi caesar secara elektif, antara lain:
a. Janin dengan Presentasi Bokong
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Dilakukan operasi caesar pada janin presentasi bokong pada kehamilan
pertama, kecurigaan janin cukup besar sehingga dapat terjadi kemacetan persalinan
(feto pelpic disproportion), janin dengan kepala menengadah, janin dengan lilitan tali
pusar, atau janin dengan presentasi kaki.
b. Kehamilan Kembar
Dilihat presentasi terbawah janin apakah kepala, bokong, atau melintang.
Masih mungkin dilakukan persalinan pervaginam jika presentasi kedua janin adalah
kepala-kapala. Namun, dipikirkan untuk melakukan caesar pada kasus janin pertama
terbawah selain presentasi kepala. Pada USG juga dilihat apakah masing-masing
janin memiliki kantong ketuban sendiri-sendiri yang terpisah, atau kedunya hanya
memiliki satu kantong ketuban. Pada kasus kehamilan kembar dengan janin hanya
memiliki satu kantong ketuban, risiko untuk saling mengait/menyangkut satu sama
lain terjadi lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan caesar terencana. Pada kehamilan
ganda dengan jumlah janin lebih dari dua (misalnya 3 atau lebih), disarankan untuk
melakukan operasi caesar terencana.
c. Placenta Previa
Artinya placenta terletak dibawah dan menutupi mulut rahim. Karena

35

sebelum lahir janin mendapat suplai makan dan oksigen, maka tidak mungkin
placenta sebagai media penyuplai lahir atau lepas terlebih dulu dari janin karena
dapat mengakibatkan kematian janin. Placenta terdiri dari banyak pembuluh darah,
lokasi placenta yang menutupi jalan lahir, sangat rawan dengan terjadinya
35
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pendarahan. Apabila terjadi kontraksi pada rahim, maka sebagian placenta yang kaya
pembuluh darah ini akan terlepas dan menimbulkan pendarahan hebat yang dapat
mengancam nyawa janin dan ibu.
d. Masalah Kesehatan Ibu
Diantaranya: preeklamsia, kencing manis (diabetes militus), herpes, penderita
HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit paru kronik, atau tumor rahim (mioma) yang
ukuranya besar atau menutupi jalan lahir, kista yang menghalangi turunya janin, serta
berbagai keadaan lain merupakan hal-hal yang menyebabkan operasi caesar lebih
diutamakan.
e. Masalah Kesehatan Janin
Misalnya pada janin dengan oligohidramnion (cairan ketuban sedikit) atau
janin dengan gangguan perkembangan.

2. Operasi Caesar Darurat (Emergency)
Operasi Caesar darurat adalah jika operasi dilakukan ketika proses persalinan
telah berlangsung. Hal ini terpaksa dilakukan karena ada masalah pada ibu maupun
janin. Beberapa keadaan yang memaksa terjadinya operasi caesar darurat, antara lain:
a. Persalinan Macet
ini dapat terjadi pada fase pertama (fase lilatasi) atau fase kedua (ketika
mengejang). Jika perslinan macet pada fase pertama. Dokter akan memberi obat yang
disebut oksitosin untuk menguatkan otot-otot rahim. Dengan demikian mulut rahim
dapat terbuka. Ada teknik lain, yaitu memecahkan selaput ketuban atau memberikan
cairan infus infrafena jika ibu kekurangan cairan atau dehidrasi. Jika cara-cara itu
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tidak berhasil, maka operasi caesar akan dilakukan. Jika persalinan macet pada fase
kedua. Dokter harus segera memutuskan apakah persalinan dibantu dengan vakum
atau forsep atau perlu segera dilakukan operasi caesar. Hal yang menjadi
pertimbangan untuk melanjutkan persalinan pervaginam dengan alat (bantu) atau
operasi caesar, tergantung pada penurunan kepala janin didasar tanggul , keadaan
tanggul ibu, dan ada tidaknya kegawatan pada janin.36
Persalinan macet merupakan penyebab tersering operasi caesar. Beberapa alasan
yang dijadikan pertimbangan ialah kontraksi tidak lagi efektif, janin terlalu besar
sementara jalan lahir ibu sempit, dan posisi kepala janin yang tidak memungkinkan
dilakukan penarikan dengan vakum maupun forsep.
b. Prolaps Tali Pusat
Yakni jika tali pusat keluar melalui mulut rahim, dia bisa terjepit , sehingga
suplai darah dan oksigen kejanin berkurang. Keadaan ini berbahaya jika janin
dilahirkan secara normal melakukan vagina, sehingga memerlukan tindakan operasi
caesar segera.
c. Perdarahan
Yakni jika ibu mengalami pendarahan yang banyak akibat plasenta terlepas
dari rahim, atau karena alasan lain, maka harus dilakukan operasi caesar.
d. Stres Janin Berat
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Yaitu jika denyut jantung janin menurun sampai 70x permenit, maka harus
segera dilakukan operasi caesar. Normalnya denyut jantung janin adalah 120/160x
permenit.37

C. Resiko Pasca Operasi Caesar
Operasi caesar sebaiknya dilakukan karena pertimbangan medis bukan
keinginan pasien yang tidak mau menanggung rasa sakit. Hal ini karena risiko operasi
caesar lebih besar dari pada persalinan alami. Demikian teori yang disebutkan dalam
buku Obstetrics and Gynecology. Didalamnya dijelaskan, dalam kondisi ibu dan bayi
yang sehat tidak ada kesulitan, bedah caesar memiliki risiko. Misalnya, kondisi
pasien yang tidak dapat diduga sebelumnya.
Menurut Peel dan Chamberlain, indikasi untuk melakukan operasi dengan
berbagai penyebabnya mengakibatkan angka kematian ibu 17% (sebelum dikoreksi)
dan 0,58% (setelah dikoreksi), sedangkan kematian janin 14,5%. Pada 774 persalinan
berikutnya, terjadi 1,03% rupture uteri (rahim robek). Risiko ini bisa menimpa ibu
maupun bayinya.38
Dibawah ini adalah risiko-risiko yang mungkin dialami oleh wanita yang
melahirkan dengan operasi yang dapat mengakibatkan cidera pada ibu maupun bayi.
Hanya perlu diingat risiko ini sifatnya individual, yaitu tidak terjadi pada semua
orang.
37
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1. Alergi
Biasanya, risiko ini terjadi pada pasien yang alergi terhadap obat tertentu.
Pada awalnya, yaitu waktu pembedahan, segalanya bisa berjalan lancar sehingga
bayipun lahir dengan selamat. Namun beberapa jam kemudian, ketika dokter sudah
pulang, obat yang diberikan baru bereaksi sehingga jalan pernapasan pasien bisa
tertutup. Perlu diketahui, penggunaan obat-obatan pada pasien dengan operasi caesar
lebih banyak dibanding dengan cara melahirkan alami. Jenis obat-obatan ini beragam,
mulai dari antibiotik, obat untuk pembiusan, penghilang rasa sakit, serta beberapa
cairan infus. Karena itu, biasanya sebelum operasi akan ditanyakan kepada pasien
apakah mempunyai alergi tertentu.39
2. Perdarahan
Perdarahan dapat mengakibatkan terbentuknya bekuan-bekuan darah pada
pembuluh darah dikaki dan rongga panggul. Karena itu, sebelum operasi, seorang
wanita harus melakukan pemeriksaan darah lengkap. Salah satunya untuk mengetahui
masalah pembekuan darahnya. Selain itu, perdarahan banyak timbul pada waktu
pembedahan jika cabang-cabang uteria ikut terbuka atau karena atonia uteri.
Kehilangan darah yang cukup banyak dapat menyebabkan syok secara mendadak.
Kalau perdarahan tidak dapat diatasi, kadang perlu tindakan histerektomi, terutama
pada kasus atonia uteri yang berlanjut.
3. Cidera Pada Organ Lain
Jika tidak dilakukan secara hati-hati, kemungkinan pembedahan dapat
mengakibatkan terlukanya organ lain, seperti rektum atau kandung kemih.
39
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Penyembuhan luka bekas bedah caesar yang tidak sempurna dapat menyebabkan
infeksi pada organ rahim atau kandung kencing. Selain itu, dapat juga berdampak
pada organ rahim atau kandung kencing. Selain itu, dapat juga berdampak pada organ
lain dengan menimbulkan perlekatan pada organ-organ di dalam rongga perut untuk
kehamilan risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus.40

Tabel. Perbedaan Persalinan Alami dan Caesar

Persalinan Alami

Persalinan Caessar

Komplikasi yang mungkin terjadi lebih

Memiliki kemungkinan risiko lima kali

sedikit dibanding operasi caesar

lebih besar dibanding persalinan normal

Bisa berlangsung antara 18 hingga 24 Proses persalinan membutuhkan 40-60
jam

menit

Perawatan inap lebih singkat, sekitar 2- Membutuhkan perawatan inap lebih
3 hari

lama, sekitar 3-5 hari

Proses pemulihan organ reproduksi

Waktu pemulihan organ reproduksi

kembali seperti semula berlangsung

sama denga persalinan alami

selama 40 hari
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Terjadi kerusakan otot dasar panggul,

Tidak terjadi robekan pada perineum

robekan otot sfingter anus,
inkontinentia alvi (ketidak mampuan
menahan keluarnya feses)
Umumnya, persalinan alami

Jika tidak dalam kondisi darurat,

berlangsung pada usia janin cukup

persalinan operasi umumnya

bulan.

berlangsung sampai saat janin cukup
bulan.41

Selama bayi lewat jalan lahir yang

Umumnya, pembiusan regional

sempit, mempermudah proses awal

sehingga gangguan pernapasan pada

pernapasan bayi baru lahir

bayi jarang terjadi

Dapt melihat bayi pertama kali ke

Hampir sebagian besar operasi

dunia. Bahkan beberapa rumah sakit

menggunakan bius regional sehingga

sering memberikan bayinya sebentar

ibu tetap bisa mengikuti proses

sebelum dilakukan pemeriksaan yang

persalinananya.

lain.
Apabila menggunakan bius regional,
bisa memberikan kolostrum. Kecuali
Dapat memberikan kolostrum.
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apabila menggunakan bius total.

4. Perut dalam Rahim
Seorang wanita yang telah mengalami pembedahan akan memiliki perut
dalam rahim. Karena itu, pada tiap kehamilan serta persalinan berikutnya ia
memerlukan pengawasan yang cermat sehubunngan dengan bahaya rupture uteri
meskipun jika operasi

42

dilakukan secara sempurna risiko ini sangat kecil terjadi.

Sebenarnya, apabila hal ini terjadi termasuk komplikasi dalam persalinan dengan
operasi. Sekitar 1-3% angka kejadian akibat operasi menyebabkan rupture uteri.
Biasanya kondisi ini terjadi apabila menggunakan sayatan klasik atau vertikal.
Pada beberapa jenis kulit, sayatan bekas operasi juga dapat mengakibatkan
terbentuknya jaringan parut berlebih pada kulit perut (keloid) yang dapat
mengganggu karena terasa nyeri dan gatal. Tidak itu saja, juga akan mengganggu
“keindahan”daerah perut.
5. Demam
Kadang-kadang demam setelah operasi tidak dapat dijelaskan penyebabnya.
Namun kondisi ini bisa terjadi karena inveksi.
6. Mempengaruhi produksi ASI
Efek pembiusan bisa mempengaruhi produksi ASI jika dilakukan pembiusan
total (narkose). Akibatnya, kolostrum (air susu yang keluar pertama kali) tidak bisa
dinikmati bayi dan bayi tidak dapat segera menyusui begitu ia dilahirkan. Namun,
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apabila dilakukan dengan pembiusan regional (misalnya spinal) tidak banyak
mempengaruhi produksi ASI.43
Ibu yang melahirkan bayi denagan caesar dianjurkan utk tidak mengandung
kembali kurang lebih 18 bulan dari tindakan operasi, karena mempunyai risiko tinggi
untuk terjadinya robekan rahim, seperti analisis, Dr. Thomas D. Shipp dari sekolah
Kedokteran Harward di Boston-Massachusetts, AS bersama rekan-rekannya. Menurut
mereka, perempuan yang melahirkan kembali dalam kurun waktu 18 bulan setelah
operasi caesar, kemungkinan rahimnya robek adalah sebesar tiga kali lipat
dibandingkan mereka yang menunggu lebih lama sebelum melahirkan kembali. Hal
ini karena belum selesainya penyembuhan luka rahim karena operasi caesar yang
pertama.44
Wawancara merupakan sarana untuk mendapatkan data atau informasi yang
lebih akurat, karena langsung dari nara sumber yang memiliki pengetahuan lebih
mendalam dan akuarat. Dalam hal ini berkaitan dengan judul penelitian Kajian
Analisis Rekayasa Kelahiran Melalui Caesar Dalam Perspektif Hukum Islam, peneliti
sudah melakukan sesi wawancara lewat telephon dengan seorang seorang dokter
bernama Roswita yang tinggal di Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota
Bogor.
Berikut adalah beberapa pertanyaan dari peneliti dan jawaban dari Dr. Roswita.
1. Pertanyaan pertama. Indikasi medis apa saja yang menyebabkan seorang ibu
melakukan operasi caesar?
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Jawaban: Kalau persalinana karena pembedahan karena ada sebabnya yaitu risiko
dari ibu atau dari janin. “Kalau risiko dari ibu misalnya punya riwayat penyakit yang
apabila melakukan persalinan normal akan berdampak pada fisiknya, misalnya
penyakit darah tinggi, sakit jantung dan jalan lahirnya sempit. Bisa juga karena faktor
janin misalnya letak posisi bayi melintang, letak kepala masih di atas, kondisi bayi
yang terlalu besar, kondisi bayi agak rawan misalnya kalau keluar membutuhkan
waktu sehingga ada gangguan pada pernafasanya.”
2. Pertanyaan kedua: Bagaimana menurut dokter seorang ibu yang melakukan
operasi caesar bukan karena indikasi medis, padahal secara medis ibu tersebut bisa
melahirkan secara normal, seperti karena mmenginginkan lahir di tanggal dan
bulan tertentu atau karena ingin menjaga kecantikanya (organ kewanitaan)?
Jawaban: Saya (Dokter yang ditanya) termasuk yang tidak sepaham dengan adanya
tindakan caesar kategori non medis, karena seorang wanita kalau bercita-cita itu
inginya persalinan normal, karena dengan persalinan normal semua mekanisme tubuh
akan berfungsi berjalan dengan sempurna. Allah Subhanahu Wata’ala memberikan
fungsi hormonnya, payudaranya, tubuhnya dan proses jalan kelahiranya semua Allah
Subhanahu Wata’ala sudah kasih. Jadi jangan khawatir, walaupun sakit tapi sesaat,
fungsi-fungsi semua Allah Subhanahu Wata’ala kembalikan lagi. Sebenarnya orang
yang ingin melakukan operasi caesar lebih karena ketidak tahuannya dan karena
psikis, jadi tidak disarankan untuk caesar.
3. Pertanyaan ketiga: Apakah ada perbedaan dampak dari operasi caesar karena
indikasi medis dan non medis?
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Jawaban: Perbandingan antara persalinan normal dan ceasar akan berbeda dari sisi
kejiwaan, kesehatan, hormonal, sisi biaya, dari sisi proses penyembuhan, dari sisi
psikologis ibu dengan janin, darisisi rekapri pasca melahirkan. Sedangkan persalinan
caesar karena indikasi medis dan non medis berbeda dari sisi biaya, kmudian
psikologinya dari seseorang yg karena indikasi medis mengharuskannya untuk
dioperasi, karena adanya kondisi up normal sehingga harus dilakukan pembedahan.
Tapi kalau yang operasi non medis sebenarnya kondisinya normal atau sehat dari efek
penanganan untuk pasien non medis tidak ada pengobatan lebih spesifik lagi.
4. Pertanyaan keempat: Dengan banyaknya kejadian operasi caesar atau mudahnya
terjadi fonis caesar pada pasien, apakah ada motif ekonomi yaitu mengejar target
pendapatan dari pihak Rumah Sakit?
Jawaban: Masing-masing Rumh sakit atu dokter mungkin punya pendapat masingmasing, Pada saat dokter memutuskan caesar atau tidak sebenarnya adalah hak
prerogratif pasien dari keluarga pasien, kalau di awaal pasien merasa normal-naormal
saja kemudian dapat informasi harus caesar, maka ditanyakan kepada dokter
indikasinya apa. Pasien mempunyai hak untuk tetap menginginkan persalinan normal.
Jadi untuk mematahkan argumen harus dioperasi caesar dimulai dari diri sipasien.
Kecuali memang ada riwayat penyakit dari pasien misalnya gula darahnya tinggi,
hipertensi dan lain-lain.
5. Pertanyaan kelima: Bagaimana tinjauan medis pada kejadian operasi caesar non
indikasi medis, apakah termasuk melanggar kode etik?
Jawaban: Kalau dibilang melanggar kode etik, biasanya rumah sakit akan
menyampaikan terlebih dahulu kepihak keluarga surat pernyataan yang ahrus di isi
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pihak keluarga atu suaminya. Selama pihak keluarganya meminta untuk di caesar
melalui surat pernyataan dan mereka tanda tangan, itu dari Rumah sakit atau
Dokternya pasti akan menyatakan bahwa yang dilakukannya adalah atas permintaan
keluarga.
6. Pertanyaan keenam: Kalau dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak
keturunan, dengan banyaknya kejadian vonis caesar khususnya di Indonesia.
Apakah mungkin ada konspirasi untuk melemahkan Islam dengan menekan laju
pertumbuhan penduduknya khususnya yang muslim melalui banyaknya operasi
caesar?
Jawaban: Dokter mengarahkan untuk hadir di Kampus Tazkia tanggal 15 Agustus
2018 dalam acara diskusi kesehatan arah benangng merahnya kerena bicara caesar
biasanya kan ada tengggang waktu tidak langsung bisa hamil lagi. Namun penyusun
tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan bertepatan
dengan acara diskusi kesehatan tersebut.
7. Pertanyaan ketujuh: Apa saran Dokter pada masyarakat untuk menghindari
terjadinya operasi caesar?
Jawaban: Hendaknya pasien memperbanyak pengetahuan mengenai kehamilan pra
kelahiran, menambah wawasan sedetail-detailnya dan jangan hanya dikaitkan dari sisi
medis tapi juga dikaitkan dari sisi Agama, kalau selama ini sering disampaiakan hal
yang menakutkan seperti sakit dan lainya. Namun dibalik itu ada hal-hal yang
didambakan seorang perempuan misalnya bisa merasakan sakinya waktu ibu kita
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melahirkan, merasakan organ-organ tubuh akan berfungsi juga keterkaitan psikologi
antara ibu dan anak. Jadi harus juga dikaitkan dengan aspek Agama. 45
D. Analisis Hukum Islam Pada Rekayasa Operasi Caesar
Berkaitan dengan analisis hukum Islam pada pelaksanaan operasi caesar
maka peneliti terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang berbagai macam hukum
syariat dan juga maqashid as syari’ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat
Islam.
1. Pembagian Hukum Dalam Islam
Syaikh Muhammad Bin Shalih Utsaimin dalam bukunya Al-Ushul Min ‘ilmilUshul yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Ushul Fiqih oleh
Ahmad S. Marzuki Jogjakarta, dalam buku tersebut dijelaskan tentang hukum-hukum
syariat secara taklifiyyah.
Hukum-hukum Syariat Tecara Taklifiyah
a. Wajib
Secara bahasa berarti saqith (yang jatuh, gugur) dan lazim (yang tetap). Secara
istilah berarti: sesuatu yang diperintahkan oleh syari’ secara ilzam (wajib) contohnya
adalah shalat lima waktu.
Sesuatu yang diperintahkan syari’ berarti tidak mencakup

sesuatu yang haram,

makruh, dan mubah. Secara Ilzam berarti tidak termasuk sesuatu yang mandub.
Sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan
perintah, dan orang meninggalkannya berhak mendapat hukuman.
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b. Mandub
Secara bahasa berarti mad’u (yang diminta). Secara istilah berarti46 sesuatu
yang diperintah secara Syari’, tetapi tidak secara ilzam (wajib). Contohnya adalah
shalat rawatib. Sesuatu yang diperintahkan oleh Syari’ berarti tidak mencakup yang
muharram, makruh, dan mubah.
Tidak secara Ilzam berarti tidak mencakup yang wajib. Sesuatu yang mandub itu
pelakunya mendapat pahala jika didasari karena menjalankan perintah, dan yang
meninggalkanya tidak mendapat hukuman. Mandub juga dinamakan sunnah, masnun,
mustahabb, dan nafl.
c. Muharram
Secara bahasa berarti mamnu (yang dihalangi, dilarang). Secara Istilah berarti:
Sesuatu yang dilarang oleh syari’ secara ilzam (wajib) untuk ditinggalkan. Contohnya
adalah durhaka pada kedua orang tua. Sesuatu yang dilarang oleh Syari’ berarti tidak
mencakup yang wajib, mandub dan mubah. Secara Ilzam untuk ditinggalkan berarti
tidak mencakup yang makruh. Muharram itu orang yang meninggalkanya diberi
pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan yang melakukanya berhak
mendapat hukuman. Muharram juga dinamakan mahzur atau mamnu.47
d. Makruh
Secara bahasa berarti mubghadh (yang dibenci), secara istilah berarti: Sesuatu
yang dilarang oleh Syari’, tetapi tidak secara ilzam untuk ditinggalkan. Contohnya
46
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mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Sesuatu yang dilarang oleh
Syari’ berarti tidak mencakup yang wajib, mandub dan mubah. Tidak secara Ilzam
untuk ditinggalkan berarti tidak mencakup yang muharram.
Makruh itu jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala jika ia meninggalkannya
karena melaksanakan perintah, dan orang yang melakukannya tidak mendapat
hukuman.
e. Mubah
Secara bahasa berarti mu’lan (yang diumumkan) dan ma’dzun fih (yang
diizinkan). Secara istilah berarti: Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan
tidak juga (berkaitan dengan) larangan dengan sendirinya. Contohnya makan pada
bulan Ramadhan pada malam hari. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah
berarti tidak mencakup yang wajib dan mandub48 dan tidak juga larangan berarti tidak
mencakup yang muharram dan makruh.
Dengan sendirinya berarti tidak mencakup sesutu yang berkaitan dengan
perintah karena menjadi wasilah (sarana, perantara) sesuatu yang diperintahkan atau
berkaitan dengan larangan karena menjadi wasilah sesuatu yang dilarang. Yang
seperti ini mempunyai hukum (yang sama dengan hukum) sesuatu yang menjadi
tujuan wasilah tersebut, yaitu diperintahkan atau dilarang. Akan tetapi hal itu tidak
mengeluarkannya dari (keberadaan) hukum asalnya yang mubah.
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Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah tidak menyebabkan adanya pahala
atau siksa. Mubah juga dinamakan halal dan ja’iz.49
2. Maqashid Al-Syari’ah
Secara lughawi (bahasa) maqashid al- syari’ah terdiri dari dua kata yitu
maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari maqashid yang berarti
kesengajaan atu tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan
menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok
kehidupan.50
Imam al-ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga
hal penting, yaitu dharury, hajy, dan tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan
kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, hifdz ad-din (memelihara agama),
hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal
(memelihara harta), hifdz al-irdl (memelihara kehormatan).
Eliwarti Maliki mengelaborasi konsep tersebut sebagai bentuk penyerangan,
bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis sebagai berikut:
a. Hifdz Ad-Din (memelihara agama) menjadi haq attadayyun (hak beragama) yaitu
hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya
sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan
menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama
agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung
49
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hak ini digunakan untuk mmenciptakan suasana kondusif untuk mengejawantahkan
keberagamaan seseorang.51
b. Hifdz An-Nafs (menjaga jiwa) menjadi haq al-hayat (hak hidup) hak ini bukan
hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk
mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup
harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya bukan
secara parsial.
c. Hifdz Al-Aql (memelihara akal) haq al-ta’lim (hak mmendapatkan pendidikan)
menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak
gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi
setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya
pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal
tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan
untuk karya intelektual.
d. Hifdz Al-Amal (memelihara harta) haq al-amal (hak bekerja) hal ini tidak hanya
diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini
juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara
yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang kepada
seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian
setiap orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan
kualitas hidup yang sejahtera.
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e. Hifdz Al-Irdl (memelihara kehormatan) menjadi haq al-intirom al-insani (hak atas
kehormatan manusia) bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan
keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah
bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam
konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk
dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.
Uraian diatas menunjukan bahwa penggunan hak dlarury adalah bukan hanya
sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu ia merupakan upaya
represife yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitan kehidupan
manusia, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya.52
Agar memperoleh keturunan, syariat Islam menganjurkan umatnya untuk
menikah. Dan untuk menjaga keturunan, syariat mengharamkan zina. Allah
Subhanahu Wata’ala mensifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk,
sebagaimana firman Allah:

ِّ ِ
س ِبيال
اوَلَت ا ْق ارب
اح ا
ِ ُواَالزنااَ ِإنَّهَُ اكانا َفا
سا اءَ ا
َو ا
شة ً ا
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan
yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al Isra: 32)
Syariat Islam memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya baik
perempuan ataupun laki-laki, sebagaimana firman Allah:53
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َّ َو
َّ
َّ ِين
َََِّللا
ْ الزا ِنيَفا
ِ ٍَم ْن ُه ام
ِ احد
ِ َو
ٍَوَلَتاأ ْ ُخ ْذ ُك ْمَ ِب ِه ام ا
ِ اَرأْفاةٌَ ِفيَد
اَمائاةاَ اج ْلداة ا
اج ِلدُواَ ُك َّل ا
الزا ِن ايةُ ا
ْ َمنا
عذاا اب ُه اماَ ا
َّ ِإِ ْنَ ُك ْنت ُ ْمَتُؤْ ِمنُونا َب
ََال ُمؤْ ِم ِنينا
ِ ٌطائِفاة
ِ َو ْال اي ْو ِم
َو ْليا ْش اهدَْ ا
َاآلخ ِر ا
اَّللِ ا
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang
dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah,
dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang yang beriman.54

Syariat Islam juga melarang seseorang membunuh anak-anaknya.

ْ َخ
يرا
ِ َو ِإيَّا ُك ْمَ ِإ َّنَقاتْلا ُه ْمَ اكانا
ً طئًاَ اك ِب
ٍ اوَلَت ا ْقتُلُواَأ ا ْوَلدا ُك ْمَ اخ ْش ايةاَ ِإ ْمال
قَن ْاح ُنَن ْار ُزقُ ُه ْم ا
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah
yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al Isra: 31)

Demikian juga perbuatan Aborsi (menggugurkan kandungan) serta menelantarkan
anak-anak dilarang dalam syariat.55
Dari penjelasan mengenai macam-macam hukum Islam dan maqashid
syari’ah, kaitanya denga operasi bedah caesar adalah adanya hukum mubah yaitu
dibolehkan ketika tidak melanggar norma-norma Islam. Dalam maqashid Syari’ah
juga di sebutkan hifzdh an-nafs (memelihara jiwa) sebagai kebutuhan pokok bagi
setiap individu. Dalam operasi caesar salah satu tujuannya adalah untuk menjaga
jiwa agar selamat terlahir ke dunia.
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian atau pembahasan pada
penelitian yang berjudul “Kajian Analisis Rekayasa kelahiran Melalui Caesar dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian di Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat
Kota Bogor)”, mengenai faktor atau indikasi yang sering muncul menjadi sebab
dilaksanakanya operasi caesar. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada dua
indikator yang menjadi sebab terjadinya oprasi caesar, yaitu indikasi medis dan non
medis.
Faktor medis, yaitu terjadinya operasi caesar yang pada dasarnya bukan
karena ada niat atau keinginan dari pasien untuk melakukan operasi caesar. Tetapi
memang murni karena adanya gangguan atu kondisi yang tidak normal pada ibu atau
anak yang dikandungnya pada masa kehamilan dan proses menjelang kelahiran.
Faktor non medis, yaitu terjadinya operasi caesar atas keinginan dari pasien
atau pihak keluarga (suami), kerana alasan-alasn tertentu. Misalnya dengan alasan
menginginkan tanggal dan bulan tertentu untk kelahiran bayinya, menginginkan
organ kewanitaannya tetap utuh dan lain sebaginya seperti yang dijelaskan pada bab
sebelumnya. Jadi bukan karena adanya gangguan baik pada ibu maupun bayinya.
Hukum Islam adalah hukum yang adil, memberikan rahmat untuk semesta
alam dan menjaga keberlangsungan kehidupan untuk manusia dan mahluk sekitarnya.
Apabila suatau perbuatan memberikan manfaat kepada diri dan lingkungannya maka
Islam membolehkannya, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan,
maka Islam melarangnya. Salah satu tujuan Islam diturunkan adalah untuk menjaga
jiwa atau nyawa manusia.
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Pada masalah operasi caesar, dalam Islam hukumnya mubah atau dibolehkan
melakukan operasi caesar hanya dengan alasan atau indikasi medis. Karena besarnya
Mudharat yang ditimbulkan, baik kepada si Ibu, bayi yang dilahirkanya, faktor
ekonomi dan lain sebagainya. Artinya hanya boleh dalam kondisi darurat yang apa
bila tidak dilakukan bisa mengancam atau menimbulkan bahaya besar pada ibu dan
bayi yang akan dilahirkannya. Adapun pada rekayassa operasi caesar yang tanpa
adanya indikasi medis, maka jelas Islam mengharamkan. Dengan alasan menjaga
organ kewanitaannya atau karena anggapan adanya hari dan tanggal tertentu yang
dianggap membawa nasib baik kepada anak dan lain sebagainya tentu ini hal tidak
selaras dengan ketentuan syariat. Karena besarnya bahaya atau dampak negatif yang
akan muncul baik kepada ibu atau bayi yang dilahirkannya ketika melakukan operasi
caesar tanpa indikasi medis.

B. Saran-Saran
1.

Untuk Ibu yang akan melahirkan sebaiknya mencari informasi seluas-luasnya
mengenai caesar. Agar ketika memang situasi dan kondisi mengharuskan operasi
caesar, mengetahui dengan jelas dan detail mengenai prosedur dan dampak yang
ditimbulkan. Banyak buku-buku ataupun majalah yang memberikan informasi
tentang caesar. Atau bisa langsung bertanya kepada dokter yang mengetahui
seluk beluk operasi caesar. Juga bisa bertanya kepada pasien yang pernah
mengalami operasi caesar. Agar tidak menyesal dikemudian hari. Dan
pentingnya nilai-nilai agama untuk menjadi pedoman. Hendaknya memiliki sifat
tawakal pada Alloh subhanahu wata’ala. Yakin bahwa Alloh Subhanahu
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Wata’ala menjadikan kelahiran normal itu suatu jalan yang pasti bisa dilakukan.
Hilangkan rasa takut, atau was-was, yakinkan diri bahwa Allah Subhanahu
wata’ala menciptakan setiap organ tubuh kita sesuai dengan fungsinya, bahwa
kelahiran ya pasti melalui jalan lahir yang sudah ditentukan. Senantiasa berdoa
pada Allah Subhanahu Wata’ala untuk keselamatan diri dan bayinya, karena
Dokter hanya berusaha sesuai kemampuan ilmu yang diketahuinya. Hakikatnya
keselamatan hanya dari Allah Subhanahu Wata’ala, zat yang maha kuasa atas
segala sesuatu.
2.

Untuk Dokter atau pihak medis, sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan
operasi caesar, hendaknya benar-benar menginformasikan kepada pasien hal-hal
yang berkaitan dengan caesar, seperti masalah biaya yang cukup mahal, dampak
kesehatan baik kepada ibu maupun anaknya dan berbagi risiko lainnya yang
penting diketahui. Jangan mudah untuk memberikan fonis caesar, sebelum
benar-benar situasi dan kondisi mengharuskannya. Hendaknya bersifat amanah
dalam tugasnya, tidak membuat-buat alasan, atau memberikan informasi yang
tidak sebenarnya. Jangan membuat takut atau khawatir pada pasien. Utamakan
persalinan normal, karena itu yang terbaik yang sudah Allah subhanahu wata’ala
tetapkan. Ketika memang mengharuskan operasi caesar lakukan dengan
profesional demi keselamatan.
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