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TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK OPERASI SELAPUT DARA 

(HYMENOPLASTY) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 

2009 TENTANG KESEHATAN 

 

Abstrak 

Maraknya fenomena praktik operasi selaput dara (hymenoplasty) di Indonesia 

yang sudah menjadi salah satu kebutuhan para wanita karena operasi selaput dara 

(hymenoplasty) dilakukan guna untuk memperbaiki atau menjahit kembali selaput 

dara yang telah robek atau rusak yang disebabkan oleh berbagai factor disengaja 

maupun tidak disengaja. Lalu bagaimana hukum operasi selaput dara 

(hymenoplasty) dengan tujuan memperbaiki selaput dara yang telah robek atau 

rusak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta 

tentang fenomena sosial yang sedang marak terjadi ini, dan bagaimana terhadap 

fenomena ini yang kemudian dari hukum tersebut dapat ditentukan bagaimana 

batasan-batasan untuk operasi selaput dara (hymenoplasty) diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkkan. Karena dalam budaya timur termasuk Indonesia utuhnya 

selaput dara bagi wanita yang belum menikah merupakan suatu yang harus dijaga 

karena menurut sebagian masyarakat harkat martabat dan kesucian seorang wanita 

terletak dari keperawanannya. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa seseorang 

haruslah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kecuali apabila 

menimbulkan kesakitan atau karena suatu sebab kesehatan dan kecelakaan 

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada hal tersebut agar mudharatnya 

hilang. 

 

Kata Kunci: operasi selaput dara (hymenoplasty), hukum kesehatan 

 

Abstract 

The rise of the phenomenon of hymenoplasty surgery in Indonesia which has 

become one of the needs of women because hymenoplasty is carried out in order 

to repair or sew back a torn or damaged hymen caused by various factors, 

intentionally or unintentionally. Then how is the law of hymenoplasty surgery 

with the aim of repairing a torn or damaged hymen according to Law Number 36 

of 2009 concerning Health and about this social phenomenon that is currently 

happening, and how about this phenomenon which then from the law can It is 

determined how the limitations for hymenoplasty (hymenoplasty) are and not 

allowed allowed. Because in eastern culture, including Indonesia, a complete 

hymen for unmarried women is something that must be maintained because 

according to some people the dignity and chastity of a woman lies in her virginity. 

In the Qur'an it is explained that one must be grateful for what Allah has given 

except when it causes pain or due to health and accident reasons, so it is necessary 

to make improvements to this so that the harm is lost. 

 

Keywords: hymenoplasty, health law 
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1. PENDAHULUAN 

Fenomena praktik operasi selaput dara (hymenoplasty) di Indonesia sudah 

menjadi hal yang biasa, terlihat banyaknya klinik-klinik kecantikan yang 

menyediakan jasa operasi selaput dara (hymenoplasty) terlebih dikota-kota besar. 

Hal tersebut berkaitan dengan budaya dan pemikiran dari masyarakat tidak jarang 

wanita mengalami suatu ketidakadilan dimana kesucian dan kehormatan yang 

dinilai dari suatu keperawanan. Perawan ialah sebutan bagi wanita yang selaput 

daranya (hymen) belum robek atau disentuh laki- laki karena berhubungan intim. 

Namun keperawanan dapat robek atau rusak, baik yang disebabkan oleh 

kecelakaan yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau karena perbuatan 

manusia, dan perbuatan itu sendiri bisa jadi merupakan maksiat atau bukan 

maksiat (Munawaroh, 2018). Hilangnya keperawanan sebelum menikah pun 

memiliki dampak psikologi yaitu kehilangan rasa percaya diri, malu, merasa 

dirinya kotor karena sudah tidak suci, rasa bersalah dan penyesalan serta adanya 

kekhawatiran dalam mendapatkan jodoh. 

Akhirnya banyak wanita yang rela melakukan operasi selaput dara 

(hymenoplasty) agar terlihat perawan kembali. Secara medis operasi pemulihan 

selaput dara (hymenoplasty) dapat membantu memperbaiki selaput dara (hymen) 

wanita agar terlihat seperti belum pernah melakukan hubungan intim. Beberapa 

alasan umum mengambil tindakan operasi pemulihan selaput dara (hymenoplasty) 

yaitu untuk mendapatkan keperawanan sebelum menikah dan untuk memperbaiki 

selaput dara yang telah rusak akibat kecelakaan. Namun pro kontra bermunculan 

terkait bagaimana pelaksanaan praktik operasi selaput dara (hymenoplasty) yang 

terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan hal-hal yang sudah tercantumkan di atas maka penulis mencoba 

untuk meninjau lebih jauh penggambaran wanita dengan diskursus 

keperawanannya dalam ranah hukum kesehatan melalui penulisan skripsi dengan 

judul “Tinjauan Yuridis Praktik Operasi Selaput Dara (Hymenoplasty) Menurut 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” 

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan 

masalah, yakni bagaimana operasi selaput dara (Hymenoplasty) ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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Kemudian tujuan dicapainya penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui bagaimana operasi selaput dara (Hymenoplasty) ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (2) Untuk meningkatkan 

kualitas pengetahuan dan penelitian penulis serta mengetahui kesesuaian antara 

teori dan fenomena yang terjadi, (3) Untuk memberikan manfaat ilmu hukum 

khususnya yang berkaitan dengan hukum kesehatan terkait pembahasan praktik 

operasi selaput dara (Hymenoplasty), (4) Untuk memperoleh data penelitian guna 

memenuhi syarat syarat mencapai gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah (1) Hasil penelitian dapat 

memperluas pemikiran terkait operasi selaput dara (Hymenoplasty) dibidang ilmu 

hukum khususnya Hukum Kesehatan di Indonesia. (2) Dapat digunakan sebagai 

bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang 

operasi selaput dara (hymenoplasty). 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. 

Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2015). 

Selain meneliti bahan- bahan pustaka yang ada (buku, jurnal, majalah, surat kabar, 

media, internet, hasil penelitian dan Iain-lain bahan tertulis) peneliti mengambil 

kasus yang sedang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Dengan 

demikian data yang diperoleh merupakan data sekunder. 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni merupakan penelitian 

pustaka (library research), yang mana merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan informasi yang bersumber dari data kepustakaan, 

buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok 

masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini peneliti akan 

mencari data-data hanya dari pustaka yang relevan dengan pokok permasalahan 

yang membahas praktik operasi selaput dara (Hymenoplasty) menurut Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu 

gejala dengan gejala lain dimasyarakat (Diantha, 2016).  

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan (Suratman dan Dillah, 2013). Dalam penelitian ini 

sumber data yang di pakai meliputi peraturan undang-undangan, dokumen-

dokumen resmi, buku teks, buku-buku referensi, dan lain-lain. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik pengumpulan studi 

kepustakaan, yang berarti dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang 

diteliti oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengumpulkan segala bentuk bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekuder yang berkaitan dengan operasi selaput 

dara (Hymenoplasty). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Operasi Selaput Dara (Hymenoplasty) Ditinjau Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Operasi selaput dara (Hymenoplasty) adalah salah satu prosedur vulvovaginal 

yang paling sedikit dijelaskan dalam operasi plastik, terselubung dalam 

kontroversi etika dan hukum operasi selaput dara (Hymenoplasty) yaitu operasi 

yang dilakukan untuk memperbaiki selaput dara (Maemunah, 2005). Selaput dara 

robek atau rusak tidak selalu karena melakukan hubungan seks bisa saja terjadi 

karena kecelakaan (Kak, 2017). Wanita mengejar operasi selaput dara 

(hymenoplasty) dengan berbagai alasan seperti untuk memulihkan selaput dara 

mereka setelah kekerasan seksual atau untuk merasakan kembali pengalaman 

seksual penetrasi pertama (Wild, 2015).  

Hukum praktik operasi selaput dara (hymenoplasty) berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan belum mengaturnya secara 

lengkap, namun para ahli hukum berpendapat bahwa operasi selaput dara 

(hymenoplasty) mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yang kemudian di bantu oleh Undang- Undang Nomor 29 Tentang 
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Praktik kedokteran Tahun 2004 dan Kode Etik Kedokteran (KODEKI). Dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur berbagai hal 

terkait bidang kesehatan, salah satunya adalah bedah plastik dan rekontruksi yang 

tertuang dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 69, dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut: 

Pasal 64 ayat (1) : 

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui 

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat 

kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. 

 

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan diperbolehkan melalui tranplantasi organ tubuh, dan/atau jaringan 

tubuh, implant organ tubuh, atau bahkan operasi plastik dan rekontruksi serta 

penggunaan sel punca guna mengusahakan kesehatan dan penyembuhan dari 

suatu penyakit yang diderita. Namun pengambilan operasi tersebut diharapkan 

dilakukan dengan bijak serta telah sesuai dengan prosedur tanpa melakukan 

pelanggaran. 

Pasal 69 : 

1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 

2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma 

yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah 

identitas. 

Pasal 193  

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi 

untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Operasi plastik dan rekrontruksi pada tubuh manusia hanya diperbolehkan 

dilakukan dengan tenaga kesehatan yaitu dokter bedah yang sudah memiliki 

keahlian dan kompetensi dalam bedah plastik dan rekontruksi serta memiliki 

wewenang untuk melakukan tindakan bedah plastik berdasarkan peraturan yang 

ada. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya malpraktik oleh tenaga 

kesehatan sehingga resiko-resiko yang timbul saat bedah dan pasca bedah dapat 

berkurang apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dan memiliki 

wewenang.  
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Bedah plastik dan rekontruksi juga tidak boleh bertentangan dengan norma 

yang berlaku di dalam masyarakat, yang mana norma yang berlaku di Indonesia 

adalah norma agama. Pertentangan merupakan hal yang seharusnya ada, karena 

dari pertentangan diharapkan setiap manusia dapat mencapai keseimbangan 

(harmoni) pandangan hidup dan kehidupan manusia dan harapan ini seyogyanya 

terwujud dalam kaidah-kaidah hukum positif (Absori dan Achmadi, 2019). Norma 

merupakan suatu aturan  yang sudah berlaku turun temurun dan berkembang yang 

disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap masyarakat, karena itu pentingnya 

interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual meliputi etika, 

moral dan agama, Absori menyatakan diperlukan upaya yang sistematis terkait 

persoalan hukum, agama, etik dan moral dalam rangka pengembangan ilmu 

hukum (Absori, 2019). Perlu digaris bawahi pada dasarnya norma yang mengatur 

kehidupan masyarakat. Hukum Kesehatan juga berpatokan pada hukum 

masyarakat dimana masyarakat diperbolehkan melakukan operasi plastik tetapi 

dengan Batasan-batasan yang telah merujuk pada hukum-hukum yang telah hidup 

di masyarakat (Rizka, 2017). namun dalam hal ini tindakan operasi selaput dara 

(hymenoplasty) tidak dibenarkan atau diperbolehkan jika dilihat dari akibat yang 

timbul pasca operasi maka lebih memunculkan akibat negatifnya. 

Dilakukannya operasi selaput dara (hymenoplasty) bukan tanpa alasan yang 

mendasar artinya wanita tidak dengan mudah mengambil keputusan tersebut 

dikarenakan adanya resiko-resiko yang akan terjadi pasca operasi. Di sebagian 

tempat tuntutan budaya bahwa seorang wanita haruslah mempertahankan 

keperawannnya sebelum melangsungkan pernikahan memang adanya, namun 

pengambilan operasi selaput dara (hymenoplasty) dengan alasan tersebut bukanlah 

hal yang bijak dilakukan karena jika mengetahui adanya budaya tersebut maka 

seorang wanita harus menjaganya.  

Disebutkan bahwa orang yang melakukan operasi plastik dan rekontruksi 

dengan tujuan mengubah identitas diancam dengan pidana namun dilakukannya 

praktik operasi selaput dara (hymenoplasty) tidaklah akan mengubah suatu 

identitas seseorang karena yang berubah setelah operasi adalah kembalinya utuh 

selaput dara yang telah robek atau rusak yang awalnya sudah tidak perawan 

menjadi perawan kembali. Tentunya diharapkan para wanita bijak dalam 
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mengambil tindakan tersebut dengan melihat akibat positif dan negativenya bukan 

semata-mata hanya untuk mengikuti nafsu belaka. 

Selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan bahwasanya kewajiban dokter dalam menghormati hak pasien operasi 

selaput dara (hymenoplasty) tercantum dalam  Pasal 10 Kode Etik Kedokteran 

(KODEKI), yang berbunyi: 

Pasal 10 

Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan 

tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. 

 

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa dokter memiliki kewajiban untuk 

menghormati hak-hak pasien, teman sepekerjaannya dan tenaga kesehatan lainnya 

serta menjaga kepercayaan pasien. Kemudian hak-hak pasien diatur juga di dalam  

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

sebagaimana disebutkan bahwa pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap 

tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dapat 

meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. 

Merujuk pada Praktik Kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Praktik Kedokteran) yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa 

praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap 

pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam hal ini upaya kesehatan 

adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah 

dan/atau masyarakat yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

3.2 Operasi Selaput Dara (Hymenoplasty) Menurut Pandangan Islam 

Menurut pandangan Islam adanya praktik operasi selaput dara (hymenoplasty) 

operasi plastik merupakan suatu tindakan yang menyalahi kodrat manusia sebagai 

ciptaan Allah SWT karena Allah SWT telah menciptakan kita sebagai makhluk 



8 

yang paling sempurna diantara makhluk yang lainnya, operasi plastik dianggap 

sebagai tindakan yang tidak ridha dan tidak bersyukur atas nikmat dan takdir yang 

Allah SWT berikan kepada manusia. Muhammadiyah juga mengatur tentang 

bagaimana operasi plastik dalam pelaksanannya (Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah, 2007). Operasi plastik merupakan hal yang tidak diperbolehkan 

dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid I karena hal tersebut berarti mengubah 

ciptaan Allah SWT. Muhammadiyah mengharamkan tindakan operasi dengan 

alasan non-medis dikarenakan perbuatan tersebut menunjukkan sikap tidak ridha 

dan bersyukur dengan takdir Allah SWT, dan hukumnya haram. Selain itu 

dampak negatif yang kemungkinan akan ditimbulkan dari praktik operasi selaput 

dara (hymenoplasty) di antaranya yaitu mengandung unsur penipuan, mendorong 

perbuatan keji dan membuka aurat. 

Sedangkan menurut Syekh Wabah az-Zuhaili, dalam al-Fiqhul Islami wa 

Adillatuhu, memberikan pendapat bahwa boleh melakukan pemindahan organ 

tubuh dari tempat satu ke tempat lainnya dalam satu tubuh manusia dengan 

catatan bahwa manfaat yang diharapkan dari operasi pemindahan itu lebih kuat 

ketimbang mudharat yang akan ditimbulkan. Pemindahan tersebut dimaksudkan 

untuk menumbuhkan kembali anggota yang hilang, mengembalikan bentuknya, 

mengembalikan fungsinya semula, memperbaiki aib, dan atau untuk membuang 

noda, yang dapat menyebabkan seseorang mengalami tekanan jiwa atau fisik 

(Masail, 2020). Nahdlatul Ulama memiliki pandangan mengenai operasi plastik 

bagi wanita, bahwa seorang wanita tidak boleh merubah sesuatu dari bentuk asal 

yang telah diberikan oleh Allah SWT baik menambahkan atau mengurangi 

dengan tujuan lebih bagus atau cantik dilihat hukumnya haram karena merubah 

suatu kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT karena menimbulkan 

mudharat. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa operasi selaput dara (hymenoplasty) adalah prosedur bedah 
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plastik dan rekontruksi untuk merekatkan kembali selaput dara pada bibir vagina 

menggunakan jahitan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

operasi bedah plastik dan rekontruksi hanya diperbolehkan apabila dilakukan oleh 

tenaga medis yang memiliki wewenang dan memiliki keahlian dibidangnya 

namun pelaksanaan operasi selaput  dara (hymenoplasty) tidak dibenarkan atau 

tidak diperbolehkan karena melanggar norma yang berlaku di masyarakat yaitu 

norma agama dimana dampak negatif yang kemungkinan akan ditimbulkan dari 

tindakan operasi tersebut akan lebih besar.  

Menurut hukum Islam tindakan operasi selaput dara (hymenoplasty) 

merupakan tindakan yang menyalahi kodrat Allah SWT.Muhammadiyah 

mengharamkan tindakan operasi dengan alasan non-medis dikarenakan perbuatan 

tersebut menunjukkan sikap tidak ridha dan bersyukur dengan takdir Allah SWT 

akibatnya akan mendorong melakukan perbuatan keji, membuka aurat dan 

mengandung unsur penipuan.Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama bahwa 

seorang wanita tidak boleh merubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diberikan 

oleh Allah SWT baik menambahkan atau mengurangi dengan tujuan lebih bagus 

atau cantik dilihat hukumnya haram. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin 

memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai 

berikut: 

Bagi Pemerintah untuk mengadakan pembaharuan aturan mengenai 

operasi selaput dara (hymenoplasty) oleh aparat penegak hukum yang merancang  

perundang-undangan untuk mendapatkan kepastian hukum. 

Bagi masyarakat, untuk memperhatikan tentang sebab akibat atas 

diambilnya tindakan operasi selaput dara (hymenoplasty) karena pada dasarnya 

semua operasi akan ada efeknya dikemudian hari dan melihat manfaat serta dari 

operasi itu sendiri serta lebih berhati-hati dalam bertindak untuk melihat  sisi baik 

berdasarkan norma agama dan adat yang berlaku di masyarakat karena itu 

merupakan pegangan.  
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