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Motto

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, oleh sebeb itu
janganlah sekali-kali karau termasuk orang-orang
yang ragu.
(Q.S. A1 B'aqarah : 1J*7)
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KATA PEMGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dan tiada Tuhan selain Dia. Hanya karena kekuasaan,
kehendak dan hidayah-Nya akhirnya skripsi ini dapat tersusun,
Dalam skripsi ini, saya mencoba untuk mengetengahkan pembahasan mengenai permasalahan yang cukup aktual di
masyarakat. Dikatakan aktual karena permasalahan i n i ’
belum
pernah ada sebelumnya dan muncul sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil
pemikiran manusia.
Ditemukannya metoda pembuahan di luar tubuh (bayi
tabung) menggembirakan banyak pihak, terutama pasangan susuami-isteri yang sulit mendapat keturunan. Namun di sisi
lain, hasil teknologi itu menimbulkan permasalahan di bidang hukum; khususnya hukum Islam, terutama, di bidang hukum waris* Eertolak dari permasalahan inilah saya akan menguraikannya lebih lanjut dalam skripsi ini,
Sebagai ucapan terima kasih, pada kesempatan ini
saya sampaikan penghargaan yang setingi-tingginya kepada
yang terhormat :
1. Ibu Lilik Kamilah, S.H. selaku dosen pembimbing sekaligus periguji yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga,
dan pikiran dalam memberi bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
iv
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2. Bapak Abdoel Mutholib, S.H. selaku dosen penguji yang
telah meraeriksa dan meneliti skripsi ini;
3. Hapak Afdol, S.H.,M.£. selaku dosen penguji yang telah
memeriksa dan meneliti skripsi ini;
k* Bapak/ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas
Hukura Universitas Airlangga yang telah raerabantu baik
secara langsung maupun tidak langsung;
5. Seganap karyawan Perpustakaan Universitas Airlangga dan
semua pihak yang telah memberikan dorongan moril dan
bantuannya.
Khusus ayah-bundaku, rasanya tak cukup hanya dengan
ucapan terima kasih untuk membalas kebaikan, kesabaran,l^etulusan dan pengorbananmu dalara raengasuh dan mendidikku.
Olffih Karena itu, saya senantiasa berdoa semoga Allah SWT
membalas kebaikan, mengampuni dan menyayangimu sebagaimana
engkau telah menyayangi anakmu semenjak dari ayunan sampai
dewasa. Semoga:'anakmu menjadi manusia yang sholih dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
tfcapan terima kasih khusus buat isteriku yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini,
Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi Almamater pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.
Surabaya, 26 Juni 1991
TAKDIR KULIA HAD!
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M i L i K.
PEKi l i l A K / A.i

"UNIVfcR^UAS A I K ^ NGGABAB I

SURABAYA

PENDAHU- LDAN

1.

Perm asalahan : L a ta r B elakang dan Rumusann.va

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk
sosial. la butuh berhubungan dan saling bergantung kepada
sesamanya. Wadah yang paling dekat dan terkecil sebagai
tempat untuk berhubungan adalah keluarga (rumah-tangga).
Di dalam wadah keluarga inilah, terutama, manusia bekerja
sama saling memenuhi kebutuhannya.
Sudah menjadi fitrah manusia, bahwa suatu saat ia
akan memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga.
Perkawinan ini bukan hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu
seksual menurut cara yang sah, melainkan mempunyai tujuan
yang luhur yang akan dicapai melalui perkawinan,
Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, yaitu keturunan yang sah, jelas ibu
bapaknya, jelas silsilah nasabnya, dan diperoleh dengan
jalan perkawinan yang sah.
Menurut tfndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan, bahwa tujuan perkawinan adalah un
tuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam pasal satu Undang-undang tersebut dikatakan : "Perkawinan adalah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita se
bagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
1
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Maha Esa."^
Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang .tentang Per
kawinan dinyatakan adanya hubungan yang erat antara kebahagiaan rumah-tangga dan keturunan. 11, . . . Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan,
2
yang pula merupakan tujuan perkawinan, . . .
Oleh ka
rena itu setiap keluarga pasti menginginkan keturunan.
Anak hasil perkawinan itu diharapkan akan menjadi
penerus keturunan dan pewaris harta kekayaan orang-tuanya
bila kelak meninggal dunia. Selain itu, anak bisa menjadi
sumber kerukunan dan kebahagiaan rumah-tangga. Jadi, anak
mempunyai arti penting dalam suatu keluarga.
Tetapi dalam kenyataan, tidak setiap keluarga dikaruniai keturunan. Banyak pasangan suami-isteri yang kesulitan mendapatkan keturunan; meskipun mereka telah bertahun-tahun menjalin hubungan sebagai suami-isteri yang sah.
Hal ini disebabkan karena pasangan mengalami infertilitas
atau dikenal dengan istilah mandul. Yang dimaksud inferti
litas adalah suatu keadaan di mana pasangan tidak bisa hamil walaupun sudah berusaha untuk itu selama satu tahun atau lebih.

■^Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang,
Sinar Wijaya, Surabaya, 1 9 8 3 j h. 9.
2 Ibid.. h. 32 .

SKRIPSI

KEDUDUKAN BAYI TABUNG ...

TAKDIR MULIA HADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

3
Infertilitas disebabkan oleh banyak faktor. Faktorfaktor itu bisa bersumber pada pihak isteri maupun pihak
suami, Keadaan infertilitas ada yang bisa disembuhkan de
ngan perawatan konvensional, dan ada juga yang memerlukan
teknologi kedokteran untuk penyerabuhannya.
Adanya infertilitas, seringkali, menjadi penyebab
keresahan dan perpecahan keluarga. Dalam A1 Qur'an Surat
Maryam ayat 4-6 diceritakan, bahwa nabi Zakaria sempat resah, karena pada usianya yang sangat tua ia belum dikaruniai keturunan, sedangkan isterinya mandul.^ Juga pada masyarakat kita, banyak kasus perceraian atau suami kawin lagi
karena alasan tidak punya anak, Hal ini dipengaruhi angapan bahwa suatu perkawinan tanpa adanya keturunan dirasakan
tidak sempurna. Sementera untuk mendapatkan keturunan di
luar perkawinan dipandang melanggar larangan agama, karena
termasuk perbuatan zina,
Untuk memecahkan masalah ketiadaan anak serta didorong oleh keinginan mendapatkan keturunan yang sah, para
ilmuwan di bidang kedokteran mengadakan penelitian untuk
memecahkan masalah tersebut. Usaha tersebut telah membuahkan suatu hasil temuan. Salah satu temuannya adalah proses
pembuahan sel telur (ovum) di luar rahim - lebih dikenal
dengan istilah bayi tabung.

^A1 Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agsma RI,
Pelita III, 1981-1982, h, 462.
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Sebagaimana diketahui, seorang wanita normal dapat
mengalami hamil apabila terjadi pembuahan ovum oleh sperma
laki-laki di dalam rahimnya. Pembuahan tersebut secara alami hanya terjadi melalui hubungan kelamin. Tetapi, apabila
terdapat kelainan— baik rahim, ovum maupun sperma maka pem
buahan tidak akan terjadi dan tidak akan terjadi kehamilan.
Dengan ditenukannya metode bayi tabung, pembuahan
dapat dilakukan di luar rahim dengan cara merapertemukan ovum dan sperma di dalam sebuah gelas tabung. Cara pembuah
an seperti itu memungkinkan seorang wanita dapat hamil dan
melahirkan.
Proses bayi tabung berbeda dengan proses kelahiran
bayi secara alami. perbedaannya terletah pada proses pertemuan sperma dan ovum. Pada proses kelahiran secara alami
sperma dan ovum bertemu di saluran telur wanita pada saat
terjadi sanggama. Sedangkan pada proses bayi tabung melalui
tiga tahap, yaitu pertama, ovum diambil dari tuba fallopii
seorang wanita dan kemudian dipilih ovum yang masak dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah piring gelas berisi serum
darah dan maksnan. Ke dalam piring gelas ini sperma ditetes
kan sehingga terjadi fertilisasi (pembuahan), Kedua, zygote
yang dihasilkan dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang ber
isi zat makanan dan dibiarkan berkerabang selama tiga sampai
enam hari sehingga menjadi morula.^ Ketiga, dengan tekhnik

^Ali Akbar, Seksualita Ditiniau dari Hukum Islam,
cet* II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983* h. 52.
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embryo transfer, morula dinidasikan (disarangkan)

ke ra

him wanita yang telah disiapkan.^ Proses berikutnya sama
dengan proses pembuahan di dalam rahim, sampai akhirnya
lahir seorang atau lebih bayi. Bayi yang dilahirkan melalui proses seperti diuraikan di atas disebut bayi tabung.
Usaha pembuahan ovum di luar rahim, sebenarnya, te
lah dimulai sejak 1940, tetapi bafcu pada tahun I960 mulai
tampak hasilnya. Dua ilmuwsn Amerika, M.C. Chang dan C.R.
Austin, berhasil melakukan pembuahan ovum binatang di ta
bung percobaan. Bertolak dari hasil percobaan itu maka dua
ilmuwan Inggris, Steptoe dan Edwards, berhasil menerapkan
pada manusia. Buktinya pada tahun 1978 lahir bayi tabung
pertama di dunia yang diberi nama Louise Brown dari hasil
pembuahan di luar rahim antara ovum Lesley Brown dan sperma suaminya. Kelahiran Louise Brown ini tnerupakan awal keberhasilan di bidang kedokteran dalam usaha mencari pemecahan masalah ketiadaan anak dalam suatu keluarga. Di susul kemudian dalam jangka wsktu sepuluh tahun berhasil di
lahirkan dengan selamat sekitar 1,000 bayi tabung di Ingl
*
gris, Amerika dan Australia.
Ilmuwan Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam
usaha pembuatan bayi tabung. Terbukti tanggal 25 Agustus

^Soeparmo, ’
’
Tinjauan Profetis Keberadaan Bayi Ta
bung", Warta IMSKI. Oktober 1987, h. 5,
c
"Bayi Tabung Buatan Indonesia11, Tempo. 26 Juli,
1986, h. 59.
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1983 lahic bayi tabung asli buatan Indonesia; lahir dari
pasangan Ny. Linda dan suaminya, Slamet Sukotjo. Bayi itu
7
diberi nama Akmal. Bayi tabung berikutnya justru kerabar
tiga. Lahir dari ibu Ny. Ali Wijaya tanggal 27 Maret 1989.
Bayi perempuan itu - Melati Wijaya, Suci Wijaya, Lestari
Wijaya - merupakan bayi tabung kelima yang sudah dilahirkan dari program Melahirkan Anak Tabung Indonesia (Melati)
o
di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita.
Keberhasilan-keberhasilan tersebut sangat menyenangkan bagi semua pihak, khususnya pasangan suami-isteri yang
mengalami infertilitas. Banyak dari mereka yang ingin mempunyai anak melalui proses bayi tabung. Menurut dr. Prajitno, kepala TJPF ginekologi dan kandungan RSUD dr Sutomo, sebanyak dua ratus pasangan suami-isteri tidak subur telah
mendaftarkan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program
bayi tabung di RSUD dr. Sutomo,^ Jadi, diperkirakan masih
banyak lagi bayi yang akan lahir melalui proses bayi tabung
ini.
Di antara bayi-bayi tabung yang akan lahir itu mungkin saja terdapat bayi yang dilahirkan oleh pasangan suamin
'"Bayi Tabung Asli Indonesia”, Amanah. No. 34, Nopember 1987, h. ^3.
Q

"Bayi Tabung Kembar Tiga Lahir Selamat", Komuas.
12 April, 1989, h, I.
Q
7"Bayi Tabung Jangan Hanya untuk yang Kaya", Jawa
P o s . 23 Pebruari, 1989, h. II.
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isteri atau wanita yang tidak mengalami infertilitas; atau
sperma dan sel telurnya bukan berasal dari suami-isteri
yang sah. Hal ini sangat mungkin terjadi akibat penyimpangan penggunaan teknologi canggih ini,
Salah satu bentuk penyimpangan ini adalah adanya
bank sperma. Bank sperma menyimpan sperma donor untuk diberikan setiap saat kepada siapa saja yang membutuihkan. Hal
ini dimungkinkan karena sperma donor yang disimpan bisa
bertahan selama bertahun-tahun.
Adanya bank sperma itu telah berpengaruh terhadap
motivasi pembuatan bayi tabung. Proses bayi tabung tidak
lagi hanya dilakukan oleh pasangan yang mengalami inferti
litas, tetapi juga oleh pasangan yang normal, Bahkan wani
ta yang belum bersuami juga dapat melakukannya, Motivasi
mereka yang ingin mendapatkan anak melalui proses ini men
jadi bermacam-macam. Misalnya, isteri tidak mau direpotkan
oleh beban kehamilan; si wanita tidak ingin terikat perka
winan; atau mengharapkan akan lahir anak yang jenius.
Dari berbagai macam motivasi itu dimungkinkan untuk
dapat dikenal beberapa macam cara penyelenggaraan pembuah
an di luar tubuh, yaitu :
a. Pembuahan dilakukan antara sperma suami dengan ovum is
teri dan ditanamkan di dalam rahim isterinya. Dalam hal
ini tiga unsur (sperma, ovum, dan kehamilan) seluruhnya
berasal dari pasangan suami-isteri yang bersangkutan.
b. Pembuahan dilakukan antara sperma suami dan ovum isteri
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dsn ditanamkan di da3sn rahim isterinya yang lain, Dalam
hal ini unsur sperma dan ovum memang berasal dari pasang
an suami-isteri, tetapi kehamilannya oleh isteri yang la
in.
c« Pembuahan yang dilakukan antara sperma donor dengan ovum
isteri dan ditanamkan di dalam rahim isteri, Hanya unsur
ovum dan kehamilan saja yang berasal dari pasangan tersebut,
d, Pembuahan dilakukan antara sperma suami dengan ovum iste
ri dan ditanamkan di dalam rahim wanita lain. Yang bera
sal dari pasangan suami-isteri hanya unsur sperma dan ovum saja, sedangkan pertumbuhan embryo di dalam rahim
wanita lain,
e, Pembuahan dilakukan antara sperma suami dengan ovum wa
nita l 3in dan ditanamkan dalam rahim isteri. Hanya unsur
sperma dan kehamilan saja yang berasal dari pasangan su
ami-isteri, sedang ovum dari wanita lain,
f, Pembuahan dilakukan antara sperma donor dan ovum wanita
lain dan diimplantasikan dalam rahim isteri. Yang bera
sal dari pasangan suami-isteri hanya unsur kehamilan sa
ja.
%

Pembuahan dilakukan antara sperma suami dengan ovum wani
ta lain dari ditanamkan di dalam rahim wanita lain. Hanya
sperma yang berasal dari pasangan suami isteri,

h. Pembuahan dilakukan antara sperma donor dengan ovum iste
ri dan ditanamkan di dalam rahim wanita lain, Yang bera-
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sal dari pasangan suami-isteri hanya ovum s a j a . ^
Melalui beberapa cara penyelenggaraan tersebut akan
dikenal tiga macam bayi tabung, yaitu :
(1) Bayi tabung dengan benih dari suamiristeri.
(2) Bayi tabung dengan benih donor.
(3) Bayi tabung yang tumbuh di rahim wanita lain.
Bila ditinjau dari hukum Islam, cara penyelenggaraan bayi tabung yang bermacam itu dapat menimbulkan masalah
baru. Permasalahan yang akan timbul adalah :
(1) Bagaimana hukum penyelenggaraan dan status bayi tabung,
sebagai anak sah atau bukan.
(2) Bagaimana sebenarnya kedudukan anak tidak sah dalam pe
warisan.
(3) Bagaimana kedudukan anak hasil proses bayi tabung dalam
pewarisan.
Pernas^lahan-permasalahan tersebut perlu dibahas dan
dipecahkan secara bijaksana. Kalau tidak kekacauan pasti
akan timbul.
2i Pen.ielasan Judul
Untuk menghindari salah persepsi terhadap judul
skripsi ini, perlu saya jelaskan beberapa hal. Kedudukan
berarti status atau keadaan sebenarnya. Bayi tabung adalah

■^Ahmad W. Pratiknya, "Insaroinasi, Inseminasi Buatan, dan Bayi Tabung", dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten, Bavi Tabung dan Pencangkokan
dalam. So.rotan Hukum IslamTPersatuanT fogyakarta, 1980,h . 54.
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bayi yang dilahirkan dari hasil pembuahan sel telur wanita
oleh sperma di luar rahim, di dalam sebuah tabung gelas.
Pewarisan adalah berpindahnya harta kekayaan seseorang yang
disebabkan karena kematian. Pewarisan menurut hukum Islam
maksudnya pewarisan tersebut ditinjau berdasarkan hukum I*slam.
Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia belum tercapai unifikasi hukum, khususnya bidang hukum perdata. Dalam
hal pewarisan berlaku tiga ketentuan hukum waris, yaitu

1

hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perda
ta barat. Pembahasan warisan di sini akan dibatasi hanya
menurut hukum Islam.
3. Alasan Psmilihan Judul
Ilmu kedokteran pada saat ini berkembang pesat. Pro
ses bayi tabung, salah satu temuannya, telah raembawa perkembangan baru dalam kehidupan keluarga. Pada masa sebelumnya,
bila ada pasangan

suami-isteri tidak dikaruniai anak, maka

mereka akan pasrah untuk tetap tidak mempunyai anak atau '
berusaha mengangkat anak. Sekarang masalah ketiadaan anak
karena infertilitas dapat diatasi dengan cara pembuahan buatan, yaitu proses bayi tabung. Akan tetapi keberhasilan
ini menimbulkan masalah baru; yaitu bagaimana hak mewaris
anak tersebut atas harta peninggalan orang-tuanya menurut
hukum Islam.
Berdasarkan alasan itu saya tertarik dan mencoba
membahasnya dalam skripsi ini.
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k* Tuiuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi yang hendak dicapai di sini tidak lain adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi
syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
Di samping itu terkandung pula maksud lain,yaitu :
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada
umumnya dan dunia ilmu pengetahuan pada khususnya.
b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah yang bersendikan
hukum di kalangan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa
pada khususnya,
5* Metodologi
a. Pendekatan masalah.
Pembahasan dalam skripsi ini akan dilakukan melalui
pendekatan deskriptif analisis dan yuridis, Maksudnya, ma
salah yang ads dianolisis dengan raempergunakan penalaran
untuk kemudian dijelaskah melalui dalil-dalil dan hukum-:.
hukum yang telsh diterima sebagai kebenaran. Khusus terhadap masalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi, anali
sis dilakukan dengan menguraikan masalah yang ada dengan
mendasarkan diri kepada data yang diperoleh dari teori-teori.
b. Sumber Data.
Sumber data yang akan dipergunakan dalam penyusunan
skripsi ini didasarkan pada bahan-bahan yang berasal dari
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wawancara dengan beberapa ahli sebagai data primer, dan da
ri buku, karya tulis, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang menyangkut materi penulisan sebagai data sekunder.
c, Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari buku,
karya tulis, dan beberapa sumber lainnya yang ada kaitannya
dengan masalah. Data tersebut kemudian diklasifikasikan,
disusun, diuraikan, dan dijeiaskan secara sietematis.
d. Analisis data.
Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan metode
deduksi, Kenyataan yang ada dideskripsikan, kemudian ditarik kesimpulan.
6, Pertanggungiawaban Sistematika
Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis ke dalam
liraa bab.
Dalam bab I, merupakan pendahuluan, saya uraikan mengenai latar belakang masalah dan beberapa hal yang dipandang perlu dikemukakan berkaitan dengan materi skripsi, Da
ri bab pendahuluan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran
sekilas yang menyeluruh dan jelas tentang pokok pertnasalahannya.
Karena pembahasannya menyangkut bayi tabung yang ti
dak diatur secara jelas dalam hukum Islam, maka dalam bab
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berikutnya, bab II, akan saya keraukskan terlebih dahulu
pandangan Islam tentang bayi tabung. Untuk itu, di sini sa
ya uraikan hukum penyelenggaraan dan status bayi tabung me
nurut hukum Islam, yaitu masalah boleh tidaknpa dan keabsahan anak yang dilahirkan melalui proses ini.
Sebelun membahas pokok permasalahan, terlebih dahulu dalam bab III akan saya uraikan gambaran tentang kedudukan anak dalam pewarisan; anak yang bagaimanakah yang berhak
mewaris dan yang tidak berhak mewaris harta kekayaan orang
tuanya. Hal ini penting, karena gambaran ini akan dipakai
sebagai dasar untuk rnembahas pokok permasalahan dalam bab
IV.
Berdasarkan jawaban permasalahan pada bab-bab sebelumnya, pada bab IV akan saya uraikan apa yang menjadi per
masalahan pokok skripsi ini, sesuai dengan judul. Uraian
berkisar tentang pewarisan terhadap anak hasil proses bayi
tabung. Kemudian dirinci ke dalam tiga sub bab, yaitu mengenai kedudukan bayi tabung yang dihasilkan dari delapan
macam cara penyelenggaraan proses bayi tabung,
Pada bagian akhir skripsi ini akan saya coba menarik
kesimpulan tentang keseluruhan isi materi skripsi, agar mudah dipahami oleh para pembaca. Juga akan saya sampaikan
beberapa saran yang diharapkan ada gunanya untuk kemaslahatan. Bagian ini saya tempatkan pada bab V..
Alasan penyusunan sistematika seperti diuraikan di
atas adalah agar supaya skripsi ini dapat dipahami secara
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runtut. Sebab antara bab yang satu (bab yang terdahulu)
dan bab yang lain (beb berikutnya) ada kaitannya. Untuk memudahkan mengetahui permasalahan yang dibahas dalam skrip
si ini ten tuny a hal ini h a m s diletakkan pada bab I, Baru
berikutnya, berturut-turut, pada bab II dan bab III mulai
dibahas hal-hal yang dapat membantu menjawab permasalahan
pada bab-bab berikutnya. Misalnya, pada bab II dibahas
tentang hukum penyelenggaraan proses bayi tabung dan sta
tus anak yang dilahirkannya. Jawaban atas permasalahan itu
dapat dipakai sebagai dasar untuk menjawab permasalahan
pada bab III yang raerabahas tentang kedudukan anak dalam
pewarisan dan dan bab IV yang membahas tentang kedudukan
anak hasil proses bayi tabung dalam pewarisan. Demikian
pula, jawaban atas permasalahan dalam bab III bersama-sama
jawaban permasalahan dalam bab II dipakai sebagai dasar
uatuk menjawab permasalahan pokok skripsi ini, yang dile
takkan pada bab IV. Ban sebagai akhir dari suatu tulisan
biasanya ditutup dengan kesimpulan, karena itu kesimpulan
ini diletakkan pada bab terakhir, yakni bab V.
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BAB II
BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belakangan ini semakin mendekati apa yang dulunya diangankan oleh para ilmuwan di bidangnya masing-raasing. Bahkan yang
dulunya dianggap sebagai khayalan sekarang sudah menjadi
kenyataan, Salah satu contohnya adalah penemuan proses pem
buahan sel telur di luar rahim atau dikenal dengan proses
bayi tabung yang merupakan hasil perpaduan antara bidang
teknologi dan bidang medis.
Tentunya apa yang dilakukan oleh para ilmuwan itu
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia, di samping tujuan untuk pengembangan ilmu pe
ngetahuan dan teknologi (iptek) belaka. Dalam penemuan b a 
yi tabung misalnya, ditujukan untuk memecahkan masalah kesulitan mendapatkan anak secara alami, Dengan terpecahkannya permasalahan itu diharapkan akan memudahkan manusia -■
dalam menjajani kehidupannya sehingga tercapai kebahagiaan
di dunia dan akhirat. Akan tetapi di sisi lain, pengembang
an iptek ini harus dikendalikan supaya tidak malah merugikan manusia sebagai akibat salah penerapan atau dampak da
ri penerapan itu menimbulkan masalah baru, walaupun penerapannya sudah benar.
Penemuan proses bayi tabung akan menimbulkan masalah
di bidang hukum, khususnya menurut hukum Islam. Bagaimana
hukum penyelenggaraan proses bayi tabung dan bagaimana sta15
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tus dan kedudukan anak hasil proses bayi tabung tersebut.
1. Peranan litihad dal an _Penentuan Hukum Islam
Dalam Islam sebenarnya segala segi kehidupan manusia yang ada sampai berakhirnya masa kerasulan nabi Muhammad
SAW telah tuntas diatur di dalam sumber hukum pokoknya, yaitu A1 Qur'an dan As Sunnah. Adapun masalah yang timbul k e 
mudian dan belum diatue atau tidak secara tegas diatur di
dalam sumber ^Gkafci fcakate tersebut, seperti halnya bayi ta
bung, maka hukumnya ditentukan oleh ijtihad para ulama.
Menurut ilrau Ushul Fiah, kata ijtihad identik dengan
kata "istimbath" yang berarti usaha yang bersungguh-sungguh
untuk menggali hukura syara' yang belum ditegaskan secara
langsung oleh nash A1 Qur'an atau Hadits. Agar hukum syara*
yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash A1 Qur'an
atau Kadits itu dapat diketahui, maka hukum itu harus digali melalui ijtihac.. Karena itu Islam mengabsahkan ijtihad
dan mendorong ulama untuk berijtihad. Hal ini dimaksudkar.
agar hukum Islam berkembang dan dinamis. Islam juga mentoleransi kesalahan hasil ijtihad, dan pelakunya mendapatkan
satu pahala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda : "Bila
seorang hakim akan memutuskan suatu perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian hasilnya benar, maka ia memperoleh
dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran..hasilnya)<r'
Dan biln hasilnyp salahjia mendapat satu pahala."^

Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri Ced.), I.itihad
dalamiShrQtan, Penerbit Mizan',Bandung, 1968, h. 26.
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Hukum Islam, dilihat dari segi dalil (sumber yang
nienunjukkannya), dapat diklasifikasikan menjadi :
(a). Hukum Islam tentang sesuatu yang telah ditegaskan se
cara jelas oleh dalil qath'iy (nash A1 Qur'an atau
Hadits yang tidak mengandung penafsiran).
(b). Hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh da
lil zhanny (ayat A1 Qur'an maupun Hadits yang status^
nya zhanny dan mengandung penafsiran),
(c), Hukum Islam tentang sesuatu yang disepakati oleh ulama atau dengan kata lain ketentuan hukum berdasarkan
ijma*.
(d). Hukum Islam tentang sesuatu yang saraa sekali belum di
tegaskan atau disinggung oleh A1 Qur'an, Hadits maupun
ijma1.
Di antara keempat jenis hukum Islam itu, maka ijtihad berlaku atau hanya dapat dilakukan hanya pada :
(1) sesuatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil
zhanny, yang kemudian terkenal dengan"masalah fiqh" ;
i
(2) sesuatu masalah yang hukumnya sama sekali belum disingnggung baik oleh A1 Qur'an, Hadits maupun ijma1. Inilah
yang disebut masalah baru atau hikum baru.

12

Dengan demikian hukum Islam tidak bersifat kaku,
tetapi fleksibel. Setiap ada permasalahan yang belum ada
hukumnya atau yang tidak secara tegas diatur maka dapat di-

12Ibid.. h. 27
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pecahkcm dengan jalsn melakukan ijtihad.
Akan tetapi tiflak semua orang dapat melakukan ijti
had* Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, yaitu
antara lain :
(a). Memiliki pengetahuan yang luas tentang A1 Qur'an yang
berhubungan dehgan masalah hukum.
(b), Memiliki pengetahuan yang luas tentang Hadits-hadits
yang berhubungan dengan masalah hukum.
(c). Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditun-=
jukkan oleh ijma', agar dalam raenentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma1.(d). Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas dab da^
pat mempergunakannyauntuk istimbath hukum.
(e). Mengetahui ilmu logika, agar dapat tnenghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup mempertahg^
■gungjawabkannya.
(f). Menguasai bahasa Arab secara mendalam.
(g). Memiliki pengetahuan mendalam tentang nasikh-mansukh
dalam A1 Qur'an dan Hadits, agar dalam menggali hukum
tidak mempergunakan ayat A1 Qur'an atau Hadits yang
telah dinasakh (dihapus).
(h)« Mengetahui latar belakang turunnya ayat (asbab al-nusul al-ayat) dan latar belakang suatu Hadits (asbab
al-wurud al-hadits), agar mampu menggali hukum secara
tepat.
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(i). Menguasai kaidah-kaidah istimbath hukum (ushul fiqh),
sehingga mampu mengolah dan menganalisis dalil-dalil
hukum untuk menghasilkan hukum suatu permasalahan yang
akan digali h u k u m n y a . ^
Karena masalah bayi tabung merupakan hal baru, belum
pernah terjadi pada jaman nabi dan sahabat, maka masalah
ini ternasuk dalam ruang lingkup ijtihadiyah yang harus dipelajari secara teliti d a n s e k s a m a dalam menetapkan hukum
nya.
2. Hukum Menveleng/rarakan Proses Bayi Tabung
Sebenarnya proses terbentuknya bayi tabung tidak jauh berbeda dengan bayi biasa. Perbedaannya hanya terletak
pada proses pembuahannya. Secara normal, sperma dan ovum
bertemu di dalam saluran telur dan kemudian secara alami
bersarang sendiri dalam rahim, di situlah janin tumbuh inenjadi besor sampai saat dilahirkan, Sedang pada proses bayi
tabung, sperma dan ovum tidak bertemu di dalam saluran telur, tetapi dipertemukan di dalam tabung sebagai proses 7

1

pembuahan, kemudian beberapa saat setelah terjadinya moru
la, disarangkan di dalam rahim wanita sampai saat dilahir
kan. Jadi, untuk mempertemukan sperma dan ovum memerlukan
bantuan orang lain (tenaga medis), sedang pembuahan itu
sendiri berjalan secara alami; begitu juga pertumbuhan ja
nin sampai dilahirkan.

1 -^Ibid., h. 29.
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Cara pembuahan di luar rahim semacam ini dilakukan
untuk membantu pasangan suami-isteri yang kesulitan menda
patkan keturunan yang disebabkan karena pasangan mengalami
infertilitas (mandul). Bisa juga penyebab-penyebab lainnya
yang dapat terjadi pada kedua belah pihak.
Kemandulan ada kalanya terletak pada diri isteri
dan ada kalanya terletak pada suami. Penyebab kemandulan
yang terletak pada diri isteri antara lain : (a) indung
telur tidak bekerja semestinya; (b) terganggunya corpus
luteum dalam sel telur; (c) tidak ada telur yang dilepas;
(d) sama sekali tidak mengalami haid;(e) saluran telur yang
melekat; (f) saluran telur tidak dapat disembuhkan; (g) sel
telur tidak dapat bersarang; (h) sel mani tidak dapat masuk
ke dalam rahim. Adapun penyebab kemandulan yang bersumber
pada pihak suami antara lain : (a) hormon yang tidak normal
; (b) pembentukan sperma yang terlalu sedikit; (,c) melebarnya pembuluh-pembuluh testis; Cd) saluran sel mani tertu- f
tup. ^
Dengan adanya keadaan-keadaan seperti di atas, apabila suami atau isteri termasuk salah satu dari katagori
i
tersebut, maka tidak mungkin akan terjadi kehamilan. Kare
na itu timbul niat pada mereka untuk memperoleh keturunan

Shaheb Tahar, Inseminasi Buatan Menurut Hukum
Islam, Bins Ilmu, Surabaya, 1987, h. /f6, dikutip dari Lastiko Bramantyo, ’
’
Kemandulan dan Sebab-sebabnya", Ayah Bunda, Nomor 22, 1982, h. 66.
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dengan cars apapun. Salah satu cara yang sudah dapat dila
kukan oleh dunia kedokteran adalah proses bayi tabung.
Penyelenggaraan proses bayi tabung ini harus didasari niajr yang baik, yaitu memperoleh keturunan demi kebahagiaan rumah-tangga dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan syariat Islam. Jika niatnya jelek
dan pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam maka
hal itu pasti dilarang. Sebab manusia yang berpredikat muslim terikat dan harus raengikatkan diri kepada ketentuanketentuan Allah SWT yang terdapat di dalam A1 Qur'an dan
As Sunnah; keduanya merupakan sumber tasyri1 (hukum Islam).
Pada dasarnya penyelenggaraan bayi tabung bersifat
individu dan merupakan motivasi pribadi, karena seseorang
t
ingin mempunyai keturunan demi kelestarian dan kebahagiaan
i
hidup mereka dalam rumah tangga. Penyelenggaraan bayi tabung
berdasarkan keinginan yang mulia ini, perlu didukung, Namun
dalam pelaksanaannya harus didasarkan kepada ketentuan-ke^
tentuan syara*.
Untuk menetapkan hukum penyelenggaraan bayi tabung
terlebih dahulu harus diperhatikan kaidah-kaidah yang ada
di dalam A1 Cur1an dan As Sunnah. Dalam A1 Our1an surat An
Nur 30-31 ditentukan, yang artinya : "Katakanlah kepada
laki-laki yang beriman : hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah
lebih suci bagi mereka. Katakanlah kepada wanita yang beri
man : hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara
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kemaluannya.M Dan di dalam hadits riwayat Abu Dawud dan At
Tirmidzi ditentukan, yang artinya : "Tidak halal bagi seo
rang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan
airnya (sperma) pada ladang orang lain (rahim orang l a i n ) ^
Dengan demikian, laki-laki mukmin disuruh memelihara kemaluannya; termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai air maninya ditanamkan di dalam rahim wanita yang bukan
i
haknya, yakni bukan rahim isterinya. Demikian pula, wanita
yang beriman diperintahkan memelihara kemaluannya, jangan
sampai farjinya raeneriraa benih yang bukan milik suaminya.
Untuk mengetahui hukum penyelenggaraan proses bayi
tabung menurut hukum Islam, kita harus mengetahui bagaima
na cara pelaksanaannya. Sebab, tidak setiap cara pembuahan
di luar rahim dapat dibenarkan, Harus diperhatikan dulu darimana asal benih-benihnya dan di rahim siapa hasil pembu
ahan itu ditanam.
Jika didasarkan kepada kaidah yang ada di dalam A1
Qur'an don Hadits seperti tersebut di atas, maka dapat k i 
ta lihat bahwa dari berbagai kemungkinan cara penyelenggaan bayi tabung seperti telah tersebut pada bab I, maka sebagian besar bertentangan dengan kaidah tersebut. Baik disebabkan karena sperma dan atau ovumnya tidak berasal dari
pasangan suami-isteri yang sah, atau hasil pembuahannya

.

ditanamkan di rahim wanita lain, baik ia isteri lain dari

15
^A1 Qur'an dan Terjemahnya, op. cit., h.
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i

suami yang bersangkutan atau bukan.
Dalam masalah bayi tabung ini sudah banyak lembaga,
baik lingkup nasional maupun internasional yang berkompetensi untuk melakukan ijtihad, telah mengeluarkan fatwa
tentang penyelenggaraan bayi tabung. Misalnya, menurut Keputussn Sidang Lemba.ga Fiqh Islam Organisasi Konferensi
Islam (OKI) ke 3 yang diadakan di Amman (Yordania) dari
tanggal 11 Oktober hingga 16 Oktober 1986 ditetapkan bahwa
hanya cara pertaraa, yaitu sperma dan ovum berasal dari suami-isteri yang sah dan ditanamkan di dalam rahim isteri
yang bersangkutan, yang diperbolehkan; jika memang dirasakan sebagai kebutuhan dan dilakukan dengan cara yang sangat
berhati-hati. Sedangkan cara-cara lainnya diharamkan menu
rut hukum syara', karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan serta halangan-halangan syara1
4/
lainnya.
Bersesuaian dengan keputusan Sidang Lembaga Fatwa
OKI tersebut adalah keputusan Majelis Tarjih Muktamar Mui
hammadiyah ke 21 di Klaten pada tanggal 10 April 1980 yang
menetspkpn bahwa bayi tabung menurut proses dengan sperma
dan ovum dari sUami-isteri yang sah adalah mubah, dengan
syarat :
(a) teknik pengamtilan sperma dengan cara yang tidak ber-

^ " F a t w a Lembaga Fiqh Islam OKI tentang Bayi Tabung,
Ptnil._Masjyar3k a t . No. 525 , 21 Desember, 1986, h. -3 /*.
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-..tangan dengan syariat Islam;
(b) penempatan zygote seyogyanya dilakukan oleh dokter wa
nita;
17
(c) resipien adalah isteri sendiri. '
Demikian pula keputusan Bahtsul Masail Syuriah Nahdlatul
Ulama Wilayah Jatim yang diadakan di Pondok Pesantren An
Nur, Tegalrejo, Nganjuk, pada tanggal 26-27 Agustus 1981
menetapkan, bahwa proses bayi tabung boleh apabila -Sperma
dan ovum berasal dari suami-isteri dan cara mengeluarkannya muhtarom (dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang
1Q
oleh syara1) serta dimasukkan ke dalam rahim isterinya.
Ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa penyeleng
garaan proses bayi tabung masih perlu dipertanyakan. Penda
pat ini menyatakan :
Memanipulasi kejadian manusia yang merupakan hak prerogatif Allah SWT merupakan manifestasi dari gejala lupa
dan melampaui batas manusia. Manusia memang bisa memisahkan chromosom X dan Y, tetapi apakah benar bila di
lakukan. Manusia bisa melakukan pembuahan di luar rahim
itu sunatullah, tetapi apakah manusia boleh melakukannya. Masalah ngotak-atik anak bukan hak manusia. Manu
sia harus menerima apa yang telah diberikan Allah padanya. Epistemologis, teknologi pembuatan bayi tabung
mungkin dapat dibenarkan; juga dari segi exiologinya,
jika teknik itu dipakai untuk menolong pasangan suamiisteri yang punya hambatan inseminasi dan fertilisasi
semata. Tetapi secara ontologis, tindakan menbuat bayi
.... '-r1
'*• ' J--.T'* '•
--•••••
17

Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di
Klaten, Bavi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum
Islam. Persatuan, Yogyakarta, 1980, h. 85.
*jQ
Syuriah Nahdlatul Ularaa Wilayah Jawa Timur, Himpunan Keputusan Bahtsul Masail Syuriah N.U. Wilayah Jatim,
Jombang, k Desember 1984, h. 22.
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tabung itu patut dipertanyakan* Allah menempatkan insan
dalam kedudukan yang raulia. Isyarat tentang premis ini
terungkap dalam Qur'an Surat Ghafir atau Q.S. A1 Mu'minun.19
Pendapat lain menyatakan :nPembuatan bayi tabung melanggar sunatullah, karena itu haram hukumnya dam anak yang
20
dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah.n
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
proses bayi tabung dapat dibenarkan menurut hukum Islam,
jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-isteri
yang sah dan hasil pembuahannya ditanamkan di dalam rahim
isteri yang bersangkutan; selain cara tersebut haram.
3. Status Anak Hasil Proses Bavi Tabung
Sebelum melangkah untuk mengetahui bagaimana status
dan kedudukan hukum bagi bayi tabung, ada baiknya kita lihat kembali maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Th. 1974j yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu juga
untuk mendapatkan keturunan se^erti yang disebut dalam penjelasan pasal tersebut. Kemudian di dalam pasal 2 undangundang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agsma dan kepercayaannya,

^Wawan c a r a dengan Ketua Jurusan Biologi FMXPA,
UNAIR, 10 Februari 1989*
PO
Wawancara dengan K.H. Syafi'i Rifai dari Ponpes
Tebu Ireng, 12 Juli 1989.
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Dalam Islam, perkawinan sangat dianjurkan. M O u r 1t
"an Surat An Nur ayat 32 menyebutkan, yang artinya : "Dan
kav/inkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu .,«♦ M
Dan di dalam Hadits riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan,
artinya: "Hai para pemuda, barang siapa telah mampu kawin
segeralah kawin, karena kawin itu dapat memelihara pandangan mata dan membentengi farji (dari keliaran s e k s ) . " ^
Orang-orang yang melakukan hubungan seks tanpa perkawinan
berarti telah melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini dilarang dan terhadap pelakunya diberikan ancaman hukuman,
Pengertian zina menurut Al^Jurjani ialah: "Memasukkan penis (zakar, bahasa Arab) ke dalara vagina (farji, bahasa Arab) bukan miliknya (bukan isterinya) dan tidak ada
unsur syubhat (kesempaan atau kekeliruan)."
Dari definisi itu dapat dilihat adanya dua syarat
suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai zina, yaitu:
(1) adanya persetubuhan, yakni masuknya penis ke dalam va
gina;
(2) tidak adanya keraguan atau kekeliruan (syubhat) dalam
hubungan kelamin itu.
Apabila dari hnsil perzinasn itu dilahirkan seorang

21

Mustafa Baisa, Keluarga Bahagia. cet. IV, Usaha
Keluarga, Sepanjang, 1978, h. 6.
22

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiohivah. cet. Ill, Haji
Masagung, Jakarta, 1989, h. 30* dikutip dari Al-Jurjani,
Al-Ta'rifat. Musthafa al-Babi al-Halabi, Cairo, 1938, h.101.
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anak, maka anak tersebut tidak dapat diakui sebagai anak
sah. Berarti anak itu berstatus sebagai anak tidak sah dan
status anak tersebut hanya dapat dihubungkan dengan ibu y
23
yang melahirkannya saja. J
Mengenai keabsahan anak hanya jika pembuahan terja
di dari benih^-benih suami-isteri ketentuannya terdapat di
dalam ayat-ayat A1 Qur’
an yang mengajarkan bahwa di antara
tujuan perkawinan adalah untuk meraperoleh keturunan; misalnya Surat An Nahl ayat 72 mengajarkan, bahwa Allah menjadikan isteri-isteri dari jenis kaum suami sendiri (sesaraa manusia), dan dari isteri-isteri itu dijadikan anak-anak dan
cucu-cucu. Sedangkan mengenai keibuan yang terjadi antara
perempuan dengan anak yang dikandungnya diisyaratkan anta
ra lain di dalam A1 Qur'an Surat Luqman ayat lk yang mengajarkan agar selalu berbuat baik kepada ibu-bapaknya, sebab
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin
lemah, dan menyapihnya dalam dua t a h u n . ^
Dari ajaran A1 Qur'an tentang keabsahan anak dan keabsahan keibuan tersebut, maka menurut hukum Islam yang d a 
pat dibenarkan hanyalah terjadinya pembuahan antara benihbenih suami-isteri secara alami dan tumbuh di dalam rahim
isteri; atau pembuahan buatan dari benih-benih suami-isteri

23Ibid., h. 35.
^Fatv/a Lembaga Fiqih Islam OKI tentang Bayi Tabung",
loc. cit.
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dan ditanamkan di dalam rahim isteri yang bersangkutan.
Sehingga hanya anak yang dilahirkan dengan cara demikian
yang dapat dianggap sebagai anak sah.
Mengenai kedudukan anak disebutkan pula di dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam pa
sal 42 : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam
25
atau sebagai akibat perkawinan yang sah."
Dengan demiki
an, secara apriori berarti anak yang dilahirkan di luar
perkawinan yang sah dianggap sebagai anak tidak sah*
Setelah kita mengetahui maksud dan tujuan perkawi
nan serta status dan kedudukan anak, berikutnya perlu pula
diketahui bagaimana status anak yang dilahirkan melalui
proses bayi tabung; apakah sebagai anak sah atau bukan,
Berdasarkan kaidah-kaidah dalam A1 Qur'an, hadits
serta undang-undang sebagaimana telah disebut di atas d a 
pat disimpulkan, banwa apabila sperma dan ovum

yang di

proses dalam tabung berasal dari suami-isteri dan setelah
terjadi pembuahan kemudian ditanamkan di dalam rahim iste
ri yang bersangkutan sampai saat kelahiran, maka secara
otomatis anak tersebut sebagai anak sah, Dia dapat dihubunr;kan keturunannya dengan ibu-bapaknya, sebab merekalah
pemilik benihnya dan ibunya pula yang melahirkan. Anak ini
mempunyoi status sebagai anak sah menurut hukum Islam. Ke-

25
'• Asis Safioedin dan Djasadin Saragih,
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dudukannya sama dengan anak yang lahir secara alami dari
pasangan suami-isteri yang terikat perkawinan yang sah.
Kedudukan demikian akan melahirkan hak dan kewajiaban an
tara anak dan orang tuanya.
Sebaliknya, bayi tabung yang dilaksankan selain da
ri sperma dan atau ovum suami-isteri yang sah atau sperma
dan ovumnya berasal dari suami-isteri yang sah tetapi ha
sil pembuahannya ditanamkan di rahim wanita lain, baik ia
isteri lain dari suami yang bersangkutan atau bukan, maka
anak tersebut termasuk anak tidak sah. Kedudukannya disamamakan dengan anak yang diperoleh di luar perkawinan atau
sebagai hasil dari perbuatan zina. Bayi tabung ini nasab)
nya hanya dapat dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya.
Dengan pemilik sperma donor maupun pemilik ovum donor ia
tidak mempunyai hubungan nasab, sebab pelaksanaan bayi tabung
yang tidak sah (haram) akan berakibat hasilnya tidak sah
pula,
Kalau kita perhatikan sepintas tampaknya pada pro
ses bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor tidak
ada unsur perbuatan zina, karena tidak terjadi hubungan k
kelamin. Tetapi, kalau kita simak kerabali hadits riwayat
Abu Dawud dan At Tirmidzi yang artinya : " Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada ladang orang lain (rahim orang
lain).", dapatlah disimpulkan adanya perbuatan yang dilarang seperti halnya perbuatan zina, yaitu perbuatan menyi-
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ramkan sperma ke rahim orang lain; bukan isterinya. Tindakan menyiram disini tidak harus melalui hubungan kelamin,
tetapi bisa juga melalui penyuntikan (inseminasi) atau m e 
lalui pembuahan di.luar tubuh kemudian dimasukkan ke dalam
rahim orang lain,
Dengaa diketahuinya masalah hukum penyelenggaraan
bayi tabung serta status dan kedudukan anak yang silahirkan
dari proses itu diharapkan akan dapat pula diketahui bagai
mana kedudukan bayi tabung tersebut dalam pewarisan.
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BAB III
KEDUDUKAN ANAK DALAM PEWARISAN
1. Pewarisan Menurut Hukum Islam
Hukum waris (pewarisan) menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam, Hal ini dapat dimengerti, sebab
masaloh warisan hampir dialami oleh setiap orang, Apabila
terjadi peristiwa kematian seseorang segara akan timbul
pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan, dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta ba
gaimana caranya. Oleh s«bab itu ayat-ayat A1 Qurran mengatur hukum waris dengan jelas dan terinci. Selain itu ketentuan-ketentuannya pasti sehingga tidak mudah menimbulkan
sengketa di antara para ahli waris.
Sedemikian penting kedudukan hukum waris di dalam
hukum Islam, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada
umatnya suppya mempelajari ilmu pembagian harta waris (Faraidl). Hadits nabi riwayat Ibnu Majah dan Daru quthnie
mengajarkan: "Belajarlah faraidl dan ajarkanlah dia kepada
manusia, karena dia itu separoh ilmu; dan dia itu akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang yang pertaraa akan tercabut dari umatku."
Selanjutnya, setelah mempelajari faraidl, umat Islam
diwajibkan untuk mengajarkannya. Hadits nabi riwayat Ahmad,

“^A, Hassan, A1 Farati d r cet, IX, Pustaka Progressif,
Surabaya, 1981, h. 3.
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Tirmidzi, dan Nasai memerintahkan:
Belajarlah AX Qur'an dan ajarkanlah dia kepada manusia
karena aku sesungguhnya seorang yang mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisihan, tetapi tak akan mereka bertemu seseorang yang
mengkhabarkan kepada mereka (hukumnya).11^
Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan
. ^.„ . . ? . « .
a*
o
mengajarkan faraidl, para ulama kemudian menjadikannya se
bagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri; yang
disebut ilrau faraidl, yaitu ilmu tentang pembagian hatta
warisan,
Adapun tujuan utama mempelajari faraidl adalah agar
kita dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang pem
bagian warisan bagi yang berhak memeriraanya, sehingga ti-r
dak sampei terjadi seseorang mengambil hak orang lain de
ngan jalan yang tidak halai,
Seperti kita ketahui, bahwa apabila seseorang telah
meninggal dunia, maka harta peninggalannya telah terlepas
sebagai nak miliknya dan berpindah menjadi hak milik orang
yang menjadi ahli warisnya. Sebelum harta waris itu dibagi
bagikan , statusnya masih tetap menjadi hak milik bersama 1
dari ahli waris. Kadang-kadang di antara ahli waris itu
terdapat anak-anak yatim.
Supaya kita terlepas dari kemungkinan mengambil dan
memakan hak milik orang lain dan anak-anak yatim dengan ja
lan tidak halal; dan supaya tidak terjadi perselisihan di

g^ Ibid.f h. 2.
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antara

orang bersaudara yang disebabkan pembggian harta

warisan, mak^ kita perlu mengetahui ketentuan agama Islam
tentang pembagian harta warisan.
Islam mengajarkan, sebelum dilaksanakan pembagian
harta warisan terlebih dahulu harus diselesatkan dan dibayar beberapa hak yang ada sangkut-pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak itu misalnya:
(a). Biaya penyelenggaraan jefaazah sejak jenazah dimandik
kan sampai dimakamkan, dengan ketentuan tidak berle-r
bihan dan dalam batas yang dibenarkan dalam ajaran
Islam.
(b). Hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur, Hutang-htang mayit kepada kreditur harus dilunasi terlebih dahulu. Apabila ternyata jumlah hutang lebih besar
daripada jumlah harta peninggalan, pembayarannya dicukupkan dengan harta peninggalan yang ada. Apabila krediturnya lebih dari^dari seorang maka dibayar sesuai
dengan perbandingan besar-kecilnya hutang. Jadi ahli
waris tidak dibebani kewajiban menutup kekurangannya.
(c). Hak-hak orang yang meneriraa wasiat. Jika mayit meninggalkan pesan (wasiat) agar sebagian dari harta pening
galannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu
harus dilaksanakan. Namun demikian, wasiat itu tidak
boleh melebihi sepertiga hafcta peninggalan dan ditujukan bukan kepada ahli waris, kecuali mendapatkan
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persetujuan ahli waris lainnya.

pO

Setelah diselesaikan kewajiban si mayit, langkah
berikutnya adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris
untuk menerima sisa harta peninggalan yang masih ada. Da
lam hukum Islam seseorang menjadi ahli waris disebabkan be
berapa halt
(.a), Adanya hubungan kerabat atau nasab, seperti: ajah,
ibu, anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, dan sebagainya.
(b). Adanya hubungan perkawinan, yaitu suami atau isteri
meskipun belum pernah kumpul atau telah cerai, tetapi
masih dalam masa 'iddah talak raj’
i.
(c). Adanya hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya.
(d). Adanya hubungan agama, Hal ini terjadi apabila orang
yang meninggal tidak mempunyai ahli waris dengan sebab
seperti tersebut di atas. Harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam, sebagai ahli
waris. ^
Ahli waris yang meraenuhi kriteria tersebut dapat digolongkan, berdasarkan haknya atas harta warisan, yaitu ah
li waris dzawil furudl, ahli waris 'ashobah dan ahli waris
dzawil arham.

28

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 1987, h. 21.
2 9 Ibld..
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.Ahli waris dzawil furudl ialah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagainiana disebutkan dalam
A1 Qur'an dan As Sunnah. Bagian-bagian tertentu itu adalah:
(a) 2/3 bagian menjadi hak dua orang saudara perempuan kandung atau seayah, dan dua anak perempuan atau lebih;
(b) 1/2 bagian menjadi hak seorang anak perempuan, seorang
saudara perempuan kandung atau seayah, dan suami bila
mayit tidak meninggalkan anak yang berhak mewaris;
(c) 1/3 bagian menjadi hak ibu bila mayit tak meninggalkan
anak atau lebih dari seorang saudara, dan saudara-saudara seibu jika lebih dar seorang;
(d) l//f bagian menjadi hak suami jika mayit meninggalkan
anak yang berhak mewaris;
(e) 1/6 bagian menjadi hak ayah dan ibu jika meninggalkan
anak yang berhak mewaris, juga ibu jika mayit mening-i
galkan saudara-saudara lebih dari seorang;
(f) 1/8 bagian menjadi hak isteri apabila mayit meninggal
kan anak yang berhak mewaris.^
Ahli waris 'ashobah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Mereka akan menerima seluruh harta w a 
risan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl, tetapi bila
ada, berhak atas sisanya dan bila tidak ada sisa tidak mendapat bagian sama sekali. Ahli waris 'ashobah ini ada tiga
macam:

3°Ibid.. h. 26
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(1). 1ashobah bin nafsi ialah ahli waris yang mewaris de
ngan sendirinya; tidak karena ditarik oleh 'ashobah
lain atau tidak karena bersaaa-sama ahli waris lain,
seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-iaki saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman dan sebagainya,
(2). 'Ashobah bil ghoiri ialah yang newaris karena ditarik
oleh ahli waris 'ashobah lain, seperti anak perempuan
ditarik menjadi 'ashobah oleh anak laki-laki, cucu
perempuan ditarik oleh cucu laki-laki, dan sebagainya*
.(3). 'Ashobah ma'al ghoiri ialah yang mewaris kareaa bersama-sama mewaris bersama ahli waris lain, seperti sau
dara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris
'ashobah karena bersama-sama dengan anak p e r e m p u a n , ^
Ahli waris dzawil arham ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mayit, tetapi tidak termasuk dalam golongan ahli waris dzawil furudl maupun 'asho
bah,
2, ffedudukan Anak_dalam Pewarisan
Kedudukan anak dalam pewarisan sangat diutamakan.
Hal ini terbukti, anak mendspatkan bagian yang cukup besar
dibanding ahli waris lainnya. Anak perempuan bisa mendapat
kan setengah harta warisan dan anak laki-laki berkedudukan
sebagai 'ashobah bin nafsi yang bisa mendapat seluruh harta
warisan atau sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris
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dzawil furudl. Bahkan, anak laki-laki sebagai ahli waris
'ashobah yang terkuat, tidak ada satupun ahli waris lain
yang dapat menutupnya. Anak laki-laki juga dapat nenarik
anak perempuan menjadi 1ashobah bil ghoiri dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan
sebagaimana ditentukan dalam A1 Qur' a n , A ; .
11,

1‘

• s.

A1 Qur'an Surat An Wisa1 ayat 11 menentukan:
Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka!
untuk") anak-anakmu, Yaitu: bahagian seorang anak leki-r
laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;
;
dan,jika anak itu semuanya anak perempuan lebih dari
d u a ^ '‘
J> ,maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separo harta, Dan untuk dua orang
ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari h a r t a :
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak
dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya(saja), maka ibunya
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipeiiuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutang-hutangnya, (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) mgnfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan
dari Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.32
Seorang anak dalam suatu keluarga selain berfungsi '

sebagai penerus keturunan, juga sebagai penerus harta kekayaan keluarga. Dia berhak menjadi penerus harta kekayaan
orang tuanya karena dialah yang mempunyai hubungan paling
dekat. Jika seorang anak bertindak sebagai penerus harta
kekayaan orang tuanya yang meninggal dunia, maka anak itu

^ A 1 Qur'an dan Terjemahnya, op, cit., h * 116,11?
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disebut ahli waris.
Seorang anak ketika dilahirkan memang dalam keadaan
suci, tidak membawa dosa apapun. Dosa orang tuanya tidak
dapat diwariskan. Akan tetapi dalam kenyataan dikenal ada
nya anak sah dan anak tidak sah, Keduanya raempmnyai status
dan kedudukan yang berbeda. Berikut ini akan dibahas menge
nai kedudukan anak sah dan anak tidak sah dalam pewarisan.
i
a. Hak waris anak sah

>

Pasal 42 ITU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam
dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Maksudnya,
seseorang anak dianggap sebagai anak sah apabila anak itu
dilahirkan di dalam perkawinan yang sah dan terbentuknya
(pembuahannya) juga terjadi setelah dilaksanakan perkawinan
yang saft. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah rnemenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang diajarkan
Islam dan telah dicaxatkan di Kantor Urusan Agama.
Sahnya perkawinan menyebabkan sahnya pula hubungan
kelarain yang dilakukan oleh suami-isteri. Melalui hubungan
kelamin itn sperma suami masuk ke dalam rahim isteri dan
membuahi ovum yang sudah<‘
masaK. Setelah terjadi pembuahan
terbentukiah zygote yang kemudian berkembang menjadi embryo
yang merupakan bakal bayi yang nantinya akan dilahirkan.
Karena perkawinannya sah, maka anaK yang dilahirkannya pun
adalah anak sah.
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Anak san raempunyai hubungan nasab dengan kedua orang
tuanya. Selain sebagai penerus keturunan, anak sah juga
sebagai penerus harta kekayaan orang tuanya (sebagai ahli
waris). Anak sah mempunyai kedudukan yang sama dalam menerima harta warisan, karena mereka adalah orang yang peling
dekat hubungannya dengan kedua orang tuanya dan tidak ada
orang lain yang dapat menggeser hak mereka. Ketentuan ini
antara lain terdapat dalam A1 Qur'an Surat An Nisa1 ayatll,
12 dan 176.33

(
Sebagai ahli waris, mereka dapat berkedudukan seba

gai ahli waris dzawil furudz yang mendapat bagian .tertentu
atau sebagai ahli waris 1ashobah yang dapat memperoleh seluruh harta peninggalan a&i sisanya* Anak perempuan adalah
i
ahli waris dzawil furudl yang akan mendapat separo bagian
apabila hanya seorang dan akan mendapat dua pertiga bagian
jika anak perempuan tersebut dua orang atau lebih. Sedangkan anak laki-laki adalah anli waris 'ashobah terkuat, ti
dak ada seorang pun yang dapat menutupnya; ini disebut ah
li w a n s ashobah bin nafsi. Anak wanita bisa juga menjadi
ahli w a n s

'ashobah apabila ia ditarik oleh anak laki-laki

menjadi 'ashobah, dengan ketentuan bagian laki-laki dua
kali bagian anak perempuan; ini disebut ahli waris 'asho
bah bil ghoiri.

-■^Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukuiq
Islam . Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1985, h. 53*
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Berikut ini dua contoh untuk memperjelas hak anak
sah dalam mewaris,

Contoh 1:
Seseorang meninggal, ahli warisnya seorang anak perempuan,
suami dan bapak. Harta peninggalannya sebanyak Kp 10 juta.
Maka bagian masing-masing =
Anak perempuan = £ (karena tunggal)
Suami

= £ (karena ada anak)

Bapak

= 'ashobah (karena tidak ada anak lakilaki atau cucu laki-laki).

Asal masalah

= 4

Anak perempuan = $ x 4 = 2
Suami

= i x 4 = 1 +
Jumlah
Sisa
Jumlah

= 3
= 4 - 3=1

{untuk ayah selaku 'ashobah)

= 4 (asal masalah)

Jadi
Anak perempuan = i x Rp 10 juta = Rp 5 juta
Suami

= £ x Rp 10 juta = Rp 2,5 juta

Bapak

= i x Rp 10 juta = Rp 2,5 juta
Jumlah

= Rp 10 juta

Contoh 2:
Seseorang meninggal, ahli warisnya: isteri, tiga anak perem-
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puan, dan dua anak laki-laki. Harta peninggalannya sebanyak
Rp 16 juta.
Maka bagian masing-masing =
Isteri

= 1/8 (karena ada anak)

Anak-anak

= 'ashobah (sisa)

Asal masalah

= 8

Isteri

= i/s x a = i

Sisa

= 8 - 1
Jumlah

= 7 (untuk anak)
= 8 (asal masalah)

Jadi
isteri

= 1/8 x Rp 16 juta = Rp 2 -juta

Anak-anak

= 7/8 x Rp 16 juta = Rpl4 juta
Jumlah

= Rpl6 juta.

Dalam hal ini, untuk anak laki-laki dua kali lipat bagian
anak perempuan. Harta sisa ini dibagi tujuh, empat bagian
untuk dua anak laki-laki dan tiga bagian untuk tiga anak
perempuan.
Jadi, seorang anak laki-laki = 2/7 x Rp Ik juta = Rp 4 juta
seorang anak perempuan = 1/7 x Rp li| juta = Rp 2 juta
Dari contoh-contoh di atas terbukti bahwa anak merap^
nyai kedudukan yang sangat penting dalam pewarisan. Mereka
mendapatkan.bagian yang lebih besar daripada ahli waris lainnya. Ini berarti, anak dalam suatu keluarga diharapkan
akan menjadi penerus harta kekayaan keluarga tersebut. Sebab merekalah yang paling dekat hubungannya dengan orangtuanya.
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b. Hak waris anak tidak sah.
Hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang lakilaki dan seorang wanita tanpa didasari dengan perkawinan
yang sah disebut perbuatan zina. Hal ini sangat dicela da
lam masyarakat dan haram hukumnya, Perzinaan merupakan pelanggaran dari suatu perkawinan sah.
Yang dimaksud perbuatan zian adalah setiap persetubuhan yang tidak dilandasi perkawinan yang sah, bukan syub
hat nikah dan bukan pula milku yarain. Pada pengertian ini
disyaratkan masuknya penis ke dalam farji (vagina) yang h a 
ram baginya, yang diingini menurut akal sehat dan tidak ada sybhat. ^

Akan tetapi meskipun syarat itu tidak dipe-

nuhi, seperti pembuahan yang benih-benihnya bukan dari su
ami-isteri, maka anak yang dilahirkan tetap dinamakan anak
anak tidak sah, karena yang menjadi titik tolak adalah per
buatan yang melanggar peraturan dan aturan perkawinan, Per
buatan zina akan menyebabkan percampuran nasab.
Anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan mempunyai
status sebagai anak tidak sah dan status itu tidak dapat
diubah dengan cara apapun, meskipun pada akhirnya kedua
pelaku zina melangsungkan perkawinan.
Anak tidak sah tidak mempunyai hubungan perdata de
ngan ayahnya dan keluarga ayahnya. Oleh karena itu, ia ti
dak berhak mewaris harta kekayaan ayahnya dan keluarga a-

Shaheb Tahar, op. cit., h, 71.
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yahnya, Sebab dalam sistem hukum waaris Islam, ditentukan
adanya empat syarat terjadinya pewarisan, yaitu adanya hu
bungan darah (nasab), hubungan perkawinan, hubungan walak,
dan karena tujuan 161am. Anak tidak sah tidak memenuhi satu pun dari syarat-syarat tersebut.
Sebenarnya anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan tidak bersalah; kedua orang tua yang melakukan zina itu
lah yang berdosa dan bertanggung-jawab atas perbuatannya.
Anak ini adalah anak biasa dan normal, memiliki hak-hak asasi dan hak-hak lainnya seperti manusia yang lain. Hanya
ada hak tertentu yang tidak dimilikinya, seperti hak mewa
ris atas harta kekayaan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal
ini karena ia tidak mempunyai ayah yang sah.
Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu,ha
nya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Th.
1974» yang menyebutkan: "Anak yang dilahirkan di luar per
kawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya." Demikian pula, hukum Islam menekankan. bahwa keibuan terjadi antara seorang perempuan dengan anak '
yang dikandungnya.^
Dengan demikian, anak tidak sah mempunyai ketentuan
seperti anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab dengan
35
^ " F a t w a Lerabaga Fiqih Islam OKI tentang Bayi Tabung’
,’
loc. cit.
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ibunya; tidak berhasab kepada laki-laki yang raenyebabkan
terjadinya,
Anak li'an adalah anak yang dilahirkan ibunya dalam
ikatan perkawinan yang sah, tetapi suaminya tidak raengakui
nya dan menuduh isterinya berbuat zina tanpa saksi-saksi
yang cukup* Untuk mengelakkan nukuman menuduh zina, suami
harus disurapah li'an. isteri akan bebas dari hukuman zina
apabila diapun mengucapkan sumpah li'an. Sumpah li'an ini
harus dilakukan di depan hakim.
Setelah sumpah li*an dilakukan, maka suami-isteri
tersebut wajib diceraikan dan anaknya tidak bernasab kepa
da ayah.'., tetapi bernasab kepada ibunya. Hal ini berakibat
bahwa antara ibu dan anak dapat saling mewaris, sedang de
ngan bapaknya tidak, karena terputusnya hubungan nasab se
telah sumpah li'an.
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BAB IV
PEWARISAN TERHADAP
ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG
Seperti yang telah dibahas pada bab terdahulu, bahvfa penyelenggarasn proses bayi tabung dapat dilakukan de. ?
ngan berbagai macam cara; dan dari berbagai macam cara itu
akan dilahirkan tiga macam bayi tabung, yaitu: (1) bayi ta
bung dengan sperma suami dan ovum isteri dan tumbufo di ra
him isteri; (2) bayi tabung dengan sperma donor dan atau ovum donor; (3) bayi tabung yang tumbuh di rahim wanita lain.
Penyelenggaraan yang bermacamsmacam itu akan mengakibatkan
perbedaan dalam keabsahan dan kedudukan dalam pewarisan anak
yang dilahirkan.
Anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung itu akan
berstatus sebagai anak sah apabila penyelenggaraan proses
tersebut sesuai dengan syari'at Islam. Tetapi bila penyeleng
garaannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, maka anak yang
dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah.
1. Bavi Tabung dengan Benih dari Suami-isteri
Bayi tabung dengan benih dari suami-isteri dilakukan
sebagai jalan keluar atau cara untuk mengatasi kemandulan
yang dialami oleh pasangan suami-isteri. Pada proses ini
6perraa dan ovumnya diambil dari pasangan suami-isteri yang
sah perkawinannya. Jadi pembuahannya dilakukan setelah dila&
sanakannya perkawinan yang sah. Setelah pembuahan, hasil pea
buahan yaitu zygote ditanamkan ke dalsm rahim isteri yang
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bersangkutan. Proses demikian itu dipandang sah menurut hukum Islam. Karena itu, anak yang dilahirkan berstatus seba
gai anak sah. Dia mempunyai hubungan nasab dengan ayah ibu
nya sebagaimana anak kandung.
Sebagai anak sah, dia mempunyai hak mewaris atas
harta kekayaan ibu-bapaknya. Hak bagiannya sama dengan anak
kandung, Apabila laki-laki dia berkedudukan sebagaiahli wa
ris *ashobah dan bila wanita sebagai ahli waris dzawil furudl atau sebagai ahli waris 'ashobah jika dia mewaris bersama-sama dengan saudara laki-lakinya,
- Misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan
seorang isteri, dua anak wanita dan seorang anak laki-laki
hasil proses bayi tabung. Kedudukan masing-masing dalam pe
warisan adalah isteri sebagai ahli waris dzawil furudl; anak laki-laki hasil proses bayi tabung sebagai ahli waris
ashobah; dan dua anak wanita sebagai ahli waris ’
ashobah
bil ghoiri, karena mewaris bersama-sama dengan saudara la
ki-lakinya. Pembagiannya, isteri mendapatkan 1/8 (karena ada anak) dan sisanya jatuh pada anak-anaknya (selaku asho
bah) dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki dua k a 
li bagian seorang anak wanita.
2. Bavi Tabung dengan Benih Donor
Yang dima^sudkan adalah pembuahan di luar rahim yang
dilakukan dengan mengambil sperma dan atau ovum dari orang
yang tidak terikat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan kere-
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na sperraa suami tidak subur atau ovum isteri tidak dapat
dibuahi; atau kedua-duanya terjadi pada pasangan itu. Kari
na itu diusahakan untuk mendapatkan benih-benih donor, Sper
ma donor antara lain dapat diperoleh dari bank-bank sperma
dan ovum donor bi6a diperoleh dari wanita lain yang berse*
dia diambil ovumnya.
Cara pembuahan seperti itu tidak dibenarkan dalam '■
Islam. Menurut hukum Islam pembuahan hanya dapat dianggap
sah jika terjadi antara benih-benih suami-isteri. Pembuahan
yang dilakukan antara benih-benih bukan suami-isteri dipan
dang sebagai tidak sah, Sebab pembuahan semacam ini dilaku
kan tanpa didasari dengan perkawinan yang sah, sehingga anak
yang dilahirkan pun statusnya sama dengan anak luar kawin.
Sebagai anak tidak sah, dia tidak mempunyai hubungan
nasab dengan bapaknya maupun dengan laki-laki yang mempu
nyai sperma donor. Keadaan demikian berakibat anak tersebut
tidak berhak mewaris atas harta kekayaan bapaknya dan kelu
arga bapaknya serta tidak berhak pula mewaris harta kekaya
an laki-laki yang mempunyai sperma donor, karena meskipun
secara biologis ada hubungan darah dengan anak tersebut te
tapi karena pembuahannya dilakukan di luar perkawinan yang
sah maka hubungan darah itu menjadi tidak sah.
Dengan ibu yang melahirkan dia mempunyai hubungan
nassb, meskipun misalnya, sperma dan ovumnya berasal dari
donor. Sebab, hukum Islam menekankan keibuan hanyaterjadi
antara seorang perempuan dengan anak yang dikandungnya. Se-
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hingga dengan demikian an?,k tersebut berhak mewaris atas
harta kekaypan ibu yang melahirkannya. Sedang dengan wanita yang mempunyai ovum donor dia tidak mempunyai hubungan
nasab dan akibatnya tidak berhak mewaris atas harta kekayaannya.
3. BAYi._Iab.ung yang _Tumbuh di Rahim Wanita Lain
Proses ini ditempuh apabila rahim isteri menderita
suatu penyakit sehingga tidak dimungkinkan bagi kehidupan
dan pertumbuhan janin. Selain alasan penyakit, bisa juga i
karena si isteri merasa enggan untuk hamil karena kesibukannya sebagai wanita karier, Dalam proses ini pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami-isteri setelah
dilaksanakan perkawinan*

Dan hasil pembuahan tersebut yai

tu zygote ditanamkan ke dalam rahim wanita lain.
Yang dimaksud wanita lain di sini, seperti telah diterangkan pada bab terdahulu, yaitu wanita lain yang tidak
terikat perkawinan dengan suami (pemilik sperma) maupun isteri-isteri yang lain dari suami tersebut.
Bila zygote ditanamkan pada rahim wanita lain, maka
anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah sebab
antara suami (pemilik sperma) dengan wanita lain yang bukan
isterinya tidak terikat dalam perkawinan; atau jika ditanam
kan pada rahim isterinya yang lain , maka meskipun antara
suami dan isterinya yang lain tersebut terikat dalam perka
winan yang sah, tetapi karena cara pelaksanaan bayi tabung
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demikian tidak diperkenankan dalam Islam, sesuai dengan ke
putusan OKI No, (4) D3/07/86 maka anak yang dilahirkannya
pun berstatus anak tidak s a h . ^ Cara penyelenggaraan bayi
tabung demikian raengakibatkan percampuran nasab dan dapat
menimbulkan perselisihan mengenai siapa yang berhak atas
anak yang dilahirkan.ibu yang raengandungnya atau pemilik
ovum.
Karena berstatus sebagai anak tidak sah,dia tidak
mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya maupun keluarga
bapaknya, meskipun pada akhirnya ibu yang melahirkannya dan
bapaknya melangsungkan perkawinan secara sah, Akibatnya dia tidak mempunyai hubungan mewaris dengan bapaknya dan keluarganya bapaknya. Hal inipun terjadi pada bayi tabung
yang ditanamkan dalam rahim isteri yang lain, Dia tetap ber
status anak tidak sah. Kalau kita perhatikan bunyi pasal 42
UU Perkawinan No. 1/1974'• "Anak yang sah adalah anak yang di
lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*",
maka tampaknya memberi pengertian bahwa bayi tabung dengan
bantuan ovum donor dari isteri yang lain dapat dipandang pu
la sebagai anak san, karena iapun lahir dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah. Namun, kalau kita lihat pasalpasal dnn ayat-ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat
bagaimana besarnya peranan agama yang cukup dominan dalam
pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, Agama
Islam melalui ijtihad para ulama, telah mengharamkan penye
lenggaraan bayi tabung yang ditanamkan di dalam rahira wani-
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ta lain, dan status anak hasil bayi tabung dengan bantuan
ovura donor menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil zina. Dengan demikian dia tidak
mempunyai hubungan mewaris dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.
Dengan Ibu yang memiliki ovum dia tidak mempunyai :
hubungan apa-apa, karena ibu ini hanya pemilik benih saja;
tidak ikut mengandung dan melahirkan. Dia tidak mempunyai
hubungan keibuan dengan ibu pemilik benih sehingga dia ti
dak berhak mewaris harta peninggalan ibu tersebut.
Anak hasil proses bayi tabung yang ditanam dalam ra
him wanita lain ini hanya mempunyai hubungan keibuan dengan
wanita yang mengandung dan melahirkannya. Karena itu di anr
tara mereka terdapat hak mewaris.
Mengenai keibuan yang terjadi antara perempuan dengan
anak yang dikandungnya diisyaratkan antara lain di dalam A1
Qur'an Surat Luqman ayat lk yang mengajarkan agar selalu
berbuat baik kepada ibu-bapak, sebab ibunya telah raenganaungnya dalam keadaan yang lemah dan semakin lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
Dari ajaran A1 Qur'an tentang keabsahan anak dan keabsahan keibuan tersebut, maka menurut hukum Islam yang da
pat dibenarkan hanyalah terjadinya pembuahan antara benihbenih suami-isteri secara alami dan tumbuh di dalam rahim
isteri; atau pembuahan bufetan dari benih-benih suami- isteri
dan ditanamkan di dalam rahim isteri yang bersangkutan.
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Pengaturan demikian dimaksudkan agar tidak terjadi
percampuran nasab yang dapat menimbulkan perselisihan di
antara manusia, terutama dalam masalah warisan. Di samping
itu, juga menjaga martabat manusia sebagai makhluk Allah
SWT yang berkehormatan dan bermoral. Hubungan antara lakilaki dan perempuan diatur dengancara perkawinan sesuai de
ngan nilai kehormatan manusia.

Sebagai makhluk, manusia

berkewajiban untuk berbakti kepada Khaliqnya. Kebaktian k e 
pada A1 Khaliq antara lain berbentuk tunduk, taat dan patuh
kepada ketentuan-ketentuan yang telah dibuatNya untuk mengatur hidup manusia.
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FAB V
P E N U T U P
1 . Kesim pulan

Dari seluruh bahasan yang telah dikemukakan dalam
skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut:
a. Bayi tabung dengan benih-benih dari suami-isteri Sen
diri dan tidak ditransfer embryonya ke dalam rahim
wanita lain diperbolehkan Islam, jika kondisi suamiisteri yang bersangkutan benar-benar memerlukannya
(ada hajat, jadi bukan untuk kelinci percobaan). Dan
status anak hasil proses bayi tabung semacam ini sah
menurut Islam.
b. Bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor diharamkan dalam Islam. Hukumnya sama dengan Zina dan anak
yang lahir dari proses semacam ini statusnya sama de
ngan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
c. Bayi tabung yang ditanamkan di dalam rahim wanita la
in juga diharamkan dalam Islam. Dan anak yang lahir
dari proses ini dianggap anak tidak sah.
d..Hanya anak sah yang berhak mewaris harta peninggalan
orang-tuanya. Dalam hal ini anak yang dilahirkan mela
lui proses bayi tabung yang penyelenggaraannya sesuai
dengan syari'at Islam sebagai anak sah. Sedangkan pro
ses bayi tabung yang penyelenggaraannya bertentangan
dengan syariat Islam dianggap sebagai anak tidak sah.
5?
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Anak tidak sah hanya mempunyai hubungan mewaris dengan
ibu yang melahirkannya.
Saran
a. Kepada pasangan suami-isteri yang terpaksa melakukan
proses bayi tabung disarankan untuk menggunakan sperma
dan ovumnya sendiri dan ditanamkan di dalam rahim is
terinya yang bersangkutan.
b. Bila dengan proses bayi tabung tidak dimungkinkan, sedan gke i n g i n a n untuk mempunyai anak sangat besar, di
sarankan untuk memungut/mengangkat anak-anak terlantar
atau anak-anak yatim sebagai anaknya sendiri, tanpa
menghubungkan nasab dengan dirinya.
c. Kepada pemerintah, dalam hal ini menteri kesehatan,
disarankan agar tidak mengijinkan pelaksanaan bayi
tabung dengan cara yang tidak benar dan tanpa alasan
yang benar; demikian pula pendirian bank sperma, agar
tidak terjadi kekacauan nasab*
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