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k a t a j'x/1jcai:t a r

Rasa puji cyukur dan cembali sujud saya. panjatkan 

kepi, da Allali yan& Kahabijaksana serta fiahaadil, yni£ s^lalu 

nejnbii.-ibing dan mtinberikan perlinduncan. Dan atac izin-I:ya

i.'chinj&'a r.;aya dapnt menyelocaikan soba^ian dari I.wjaz -a/a 

secuai dengan perintah-ITya, yaitu, pcnyusunan skripsi padr. 

akhir perkuliahan saya di Pakultao llukum Universitas Air- 

Lan^a Gurabaya.

Pada kesciiipatan kali ini, cay a in^in incn^urj^kapkan 

sesuatu yanj menjadi pcn^liayutan dari cliri Gay a do.Ie.;,i hal 

k^benaran-kebonaran yanj tc-rmaktub dal a:.) firman-JTya. Jc- 

suai den^an judul skripsi saya, inaka cay a alcan mencun^kap- 

kan apa yan0' diinaksud den^an hakiki manucie. yanj Gcboaar- 

nya. I'cn^uuiuian skripsi ini juga murupakan culuh satu 

l yaoI, untulc melen^kapi tujao-tu^'ao yan^ haru.L saya tcjupul. 

un'tu It nicntapai celax* kosarjanaan say a.

Denman seleeainya skripsi ini, tak lupa *»>a yO' a*npai *“ 
‘van pcnjhar^aan yan^; setin^i-tin^inya <Un ucapan tori;na 
k-u. lb ku p;ida :
1. kudua oran^j tua caya yanj tiada bocan i:iumbinibii»j dan

i.^ndoronj serta Munborilum bantuan bail; iiioril njaupun 

tcriil, bin^ja selesainya tu^as say a ini;

. vak A:-is ;}afiot’din, -j.n., abas kerelaan dan Kescdia- 

^nxiya yan^ tidal: pcxmah lelali moinbiinbinj denwan pcnuk 

k .•l^liti^ii, kesabaran, dc.n puijcrtian ;,p«i V.xv.olt ,:ai- 

kanuya skripsi ini;

iii
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3. 1-apak tim p en g u j i  yang t e la h  momberikan p e n i la ia n ,  pe -  

tun juk ,  dan saran h i n ^ a  s k r i p s i  i n i  tcrausun den^an 

b<_.,ik j

4. dr .  Viasioto Sabarhun I b la n a r i s a  yang o o l a l u  c e t i a  mcn- 

tlampingi saya dalai:i menyuuun s k r i p s i  i n i  den^an pcnuh 

p u n i e r t i a n ;

5. t aud ar a -  B aud ar aku, terutaiaa kakak Hetty indahfcini 

i'ul:ia\*ati yan^ fjudi inenburikan penjuruhan dan doron^an 

•'Oi- tuv'/At ul.U,:i ‘.nonin^kL'tkan rr.sa percayn Oai. .ujyuk i n; < 

d i r i  u?ya;

6. c.ciaua sjahabut dan kcjiiiui pihak yan^* t o la h  mciiibuntu :.oy. ’■ 

HKii'.Ulai pcnyuounan c k r i p j i  i n i  h in jg a  b e l o s a i .

ICritik dan a a ran s e l a l u  saya harap (Ionian l iat i  

tcTbuka atas  kekuran^an yau j  ada dalam c k r i p o i  i n i  unt’.ik 

perbaikan yan^ l e b ih  oompurn.n. Harapan caya, :!iudah~:;;udah- 

:m r.kripni i n i  bi?r^;una bi ^ i  jcinua pilj.uk ynn.j nu.-.ucr.luk iio., u .

■ iu:{ -ba;• ilovunbi/r 1J-7 .v nuli.

iv

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN ANTARA ANAK YANG  
DILAHIRKAN SEBAGAI BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

HERMA SETIASIH



Halainan
KATA PEKGANTAR ...............................  iii
DAETAR IS I .................................... v
DAB I ' PEHDA1IULUAN ......................  1

1. Permasalahan; Latar Belakang
dan Rumusannya............... 1

2. Penjelacan Judul . ♦...........  4
3 . Alasan Peuilihan Judul ....... 6
4. Tujuan penulisan .............  7
5. Metodologi ....................  7
6. Pertanggungjawaban Sistimatika 0 

BAB II HUBUNGAN BAYI TABUNG TERHADAP
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MEJJG-
IHGINKANNYA ......................  10

u 1. Status Analc yang Dilahirkan
Dengan Prooeo Bayi Tabung .... 11 

2. Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum
Islam ........... ..............  13

BAB III HUBUHGAN BAYI TUMPANGAN TERHADAP 
PASA1IGAH SUAHI ISTRI YANG HEHG- 
INGINKANNYA......................  20
1, Tinjauan Keabsahan Bayi Turn- 

pangan ........................  25

2. Status Kcabsahan Bayi Tumpangan 
Ditinjau Dari Hukum Islam .... 2j

DA mu IS I

v

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN ANTARA ANAK YANG  
DILAHIRKAN SEBAGAI BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

HERMA SETIASIH



BAD XV

DAB V

DAFTAR

HUBUNGAN BAYI TUMPANGAN TERJIADAP
IBU YAMG DIKOHTRAK RAIIUWIA......
1* Perjanjian Antara Ibu IContrakan 

Dengan Pasangan Suami Istri
yang Menginginkan Anak ........

2, Kemungkinan Diselenggarakannya 
Bayi Tumpangan di Indonesia •.*

PENUTUP ..........................
.1. Simpulan .......................
2, Saran ...........................

BACAAN ..................................

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN ANTARA ANAK YANG  
DILAHIRKAN SEBAGAI BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

HERMA SETIASIH



M B  I

PimiHULUAN

1 * Pcrmasalahan: Latar Bclakan;; dan Huniu';annya

fJalah satu harapan dari ciuatu pcrkawinan adalah 

tt.rjadinya buali pcrkav/inan, yaitu, anal:, Poranan anak 

dalasi lial ini, adalah can&at becar pcngaruhnya dan juja 

biua wcninbullcan suatu i;ia?jalah. Banyak kalangan umuin 

burpendaput bahv/a tidaklah lcngkap kebaha^iaan cuatu 

pcrkav/inan apabila Jidak dilengkapi dengan adanya co- 

or-inj anak, dalai.i arti, anal: yanj diperolch solatia per- 

ka;;inannya yan0 sail. JIal ini ^ecuai bcnar dengan apt-, 

yan^ termuat di dalai.i paoal 1 UUP* yang mcnyobutkan 

baliv/a "rerkav/inan adalah ikatan lahir bathin antara 

neorarjj pria dcngan oooranj v/anita seba^ai fjua..d ictri 
donwan iujuan wombcntuk kcluar^a (rm.iah tan,.;„a) y-:. 

b-’.iiâ ia dan kckal bcrdauarkan Kctuhanan Yau^ :,i. ha /,..a."‘ 

rtambcntuk kcluarja bcrarti di dalaninya tcrdiri
• X Xataa .jooran^ ayah, ibu, dan anak (kcluarja inti).

UUP = Undan^-undanc tcntanj Perkawinan, yaitu, 
,Jndjii0 ^undci.n0 lioiiior 1 Tahun 1J74-.

"^t+ris bav/ali dari pcnulio.
^Tradnya Para.jita, Unflan, ,-undan.; i1 crka’winan ui 

In :.oj : *ia, cet. IX, Jakarta"! 1Jo'JJ'Ti. o.

1
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Godan0 l::ui seacoran^ (uuu onin^) I'iclanjouii^Aan auatu 
u jj-'Liiv/inaii, ijcrcka paoti burkein^inan incnipunyai anak. 
I'ahkc.n tidak cesan-sejan wcrcka yanj tidal: atau belu».i 
dikaruniai anak berusaha dengan pclba^ai cara untuk 
I LUdapatkan anak, micalnya, dengan jalan ncn^an~kat 
anak, nicnjadopoi, iiielakukan inccininaoi buatan, atau 
i:.c:.iorik;jakan diri ke doktjr ahli ajar dapat dikaruni^i 
anak.

.'Jejalan donjan perke.ibanjan dunia inodurii jaul 
ini, maka perkerobanjan teknoloji dalain dunia kedokter- 
an be^itu pesatnya. Ucaha-uoaha penemuan baru dan po
ll el it ian teruc dilakukan. ucnikian juca halnya den/;an 
uuc.h^-ucialja untuk menciptakan teknoloji baru' dalaiii 
i.i<:njataci kemaiiuulan atau inuinbantu pacanjan auami iotr 
y'/nj kuranj cubur (iniertil) yanc aancat uiondambakan 
li-hirnya anak di tenjah-tonjah -.ucroka cobajai kolen~- 
ka./"u) kcbcha^iaan r.iereka. Oitciuukr.nlah ke.uidian can 
‘••’.ru untuk iiSendapatkan auak, yaitu, denjan jalan pci.i- 
baa U*n bayi tubunj yanw dala».- praktcknya dapat bcrupa 
bayi tubunj atau bayi tui.ipan^an.

j3ayi ti. bun0 yan0 porta^a di IndoiKuia adal.Ji
d :.ri pa^anjan cuami ibtri banjsja Indunofcia yan._, ..idu-
kir.zan bayi tubunj di r.olbourne, Auu tralia, p.ule U'.az*.
J yanj bcruauia Tuki yithriyali, cucu bokaj Ilcnteri

2Keuaa^an ^yafruddin Prawiranesara. Yetapi berkat

p’’Bayi Tabunj Buatan Indonccir.11, TciirOt lio. 22, 
'n;m.XVI, Juli 1JQ6, h. 50.
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J

i;oi4;Cijuan il.iiu pun^ctahuan dan tcknoloji nojcrc kit;', 
dulaui bidan^ kcdokteran dev/aca ini, maka proses poj,bu
nt an bayi tabunc tidak lagi dilakukan di luar nojUL'i 
(An;: I. u.'iiia), tulupi Tiuluii<?:.i.' *r»c 11<! i i.'i t<,\l all ;• j .*.p m< la- 
kukan proses pewbuatan bayi tabunc tcrsobut.

Ihiatu pi’osos yanj niirip denjan prOGca bayi U - 
biui£ adalah bayi tumpan^an, yaitu, suatu proses yan^ 
dilakukan dcn-jan jalan iiicninjain rahirn ibu lain, bukan 
ibu sebcnarnya, scba^ai tcinpat hidup si janin. 0rano 
yan^- raliimiiya disev/a atau dikontrak tersebut dinama- 
kan ibu kontrakan atau ibu pon^ganti. Mytuang, si ibu 
kontrakan atau ibu penjjanti torccbut menyediakan ra!- 
lri 'inya dikontrak untuk munjandung ba^i bcnih pacangan 
cuaiiii iatri yan^ gagal mernpunyai anak dcn^an ^yarat:

a. c i  ibu  kontrakan haruc lijempunyai anak te r lcb ih .  
dahulu karcna donwan pernah l.ienipunyai anak, 
maka rahim Gi ibu  kontrakan te r se b u t  d i n i l a i  
juadipu untuk uionjandun^ dan raamxju ju^a iiiclaliii'- 
kan bayi (tuuipan^an) ;

b. hai’us ada perj anj ian tcrlcbih dahulu antara 
kedua belali pihak, baik dari pasan^an Guami 
iatri yanj moncinginkan anak dengan ibu yang- 
dikontrak untuk melahirkan bayi ftumpanjan).

oebagai akibat dari penemuan-pcneiiman baru tcr- 
scbut, maka timbul beberapa porcoalan : iiiaGyarakat 
njaaili iiiompertanyakan bajainanakah statue anak yanu di- 
laliirkan cebagai bayi tabung dan schagai bayi tu^oaii^- 
an; ternasukkah ia anak Gall atau bukan? Dan bajai.uana-

'’"Ibu Kontrakan dan .uiak Pindahan", r^.po, 
1901, h. 66.
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b '' ' >•'/ ! -i I i Ul, u j.J: j !.] ;•
' I1 i H . j / i U i u ' , ,  w U.i;t w- ,\l . i . .

i ' i . i  a i  j i H i u i n j o i c i j  l u - o i l i  . <. ; u a i k a h  j i a l  i L u  u L .u ^ . u i i  —

i >J j. J. ( l. J1 w. ■ Lli LI / u i j ^  . u i u  i-i (J i-’ c vi 1, , i ! (JUv' . v 11 ) l[ o u  . ' i i

•.i • i--ii>..ii»..iinill c i i i i t i t  L x ' ’y<j t y i a u i o n L i . i r l i (/ p a ^ a L  4 2

Jari uraian di a ’-aa, i^aka dapat diruiiiu;.:kan pul 
b: 0;ni yemiasalahan yanj ti:.,bul, di antaranya :
1. ;̂.-0aiiiumal;an hubun^au bayi tabung tcrhadap ptxuzut. ,an 

duami istri yan^ lnonjinjinkannya?;
2. aa.-jaimarakah liubunjan bayi tuapan^'an tcrhadap p: - 

san^an suawi istri yan j terikat dal aw perkawinan?;
3. ba0aijnanakah liubunjan bayi tumpangan den^an ibu 

yang raliinmya ditempati bayi tcrsebut?
Permasalahan-perinajalaha^ inilah yauc akan men- 

jc di p^wbaliasan dalam ponulioan ini cchin^a akan dapat 
dikctaliai perbandin^an status kcabsalian antara bayi 
yaaj dilahirkan seba0ai bayi tabung dencan bayi tiun- 
paijt;an.

2. ienjelasan Judul
renjolacan ini dimaksudkan untuk mei.ibcrikan 

uiit>aran pada pcmbaca ajar Icbili momahanti lin.^Lup pui:- 
^aualahan yanj akan saya balias, yaitu; ]jatJaiiijanakah 
L-tatua Keabsahan Anak yang Dilahirkan Seba,;ai .uayi 
T:um-t;; clan I.ayi Tuu;paiu;an? iiapatkah anak yan^ uilaiiir- 
luu di iuar persctubuhan dapat dikatakan scoa ai v.i>- .
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5

yang sah?

Adapun kriteria yang saya pakai dalarn menyele- 
saikan masalah adalah ketentuan-ketentuan paeal 42 UUP 
dan tinjauan menurut hukum Islam. Pasal 42 UUP menye- 
butkan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah," Sedang- 
kan hukum Islam menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak 
yang dikandung oleh ibunya minimum 6 bulan yang di- 
hitung sejak pernikahan orang tuanya."^ Sebelum diber- 
lakuJcannya UUP, dalam pasal 250 BW menyebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan anak yang sah adalah Tiap-tiap 
anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perka
winan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Tetapi, 
oleh karena menurut pasal 66 UUP menyebutkan bahwa

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhu- 
bungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang- 
undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang 
ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks 
Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No, 74), 
Peraturan Perkawinan Gampuran (Regeling op de ge- 
inengde Huwelijken S, 1898 No. 158), dan peraturan- 
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, di- 
nyatakan tidak berlalcu.

Oleh karena itu, maka dalam pembahasan nanti tinjauan
payal 250 BW tidak saya ikutkan.

^'Catatan ICuliah Islam II, 17 Januari 1905.
^Subekti dan Tjitroaudibio, Kitab IJndanre-undang 

Hukrna Perdata dengan tambahan Undan/;-iindang~ PokoTt 
Aflrarla dan Un3anfl~undanK Perkawinan, cct. XiV, Pradnya 
Pararnita,^^^arta, 1981, h. 487-488.
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6

Berdasarkan uraian tersebut di atao, maka Gaya 
akan membahae dan mombandingkan antara anak yang di
lahirkan sebagai bayi tabung dengan bayi tumpangan, 
terutama tentang status keabsahannya. Dengan deraikian 
akan dapat memperjelas permasalahan dan batasan dalam
c.kripsi ini„

3. Alasan Pemilihan Judul
Kemajuan dalam ilmu Kedokteran telah demikian 

peaatnya yang tentunya banyak membawa perkembangan 
baru yang berpengaruh terhadap masyarakat. Demikian 
juga dengan adanya penemuan baru dalam proses terjadi- 
nya anak, dalam hal ini adalah bayi tabung maupun bayi 
tumpangan. Pada mulanya sebagian masyarakat tidak mau 
menerima kenyataan ini dan menolaknya dengan bermacam 
dalih. Kemudian, persoalan itu berkembang menjadi mem- 
persoalkan dan mempertanyakan adanya jaminan kepactian 
hukum. Pada akhirnya pandangan masyarakat berubah dan 
berbalik mengakui keberadaan bayi tabung itu, walau 
tidak semuanya mengakuinya. Selain itu dapat pula 
timbul persoalan-persoalan lain yang diakibatkan oleh 
bayi tumpangan, yaitu, dengan terjadinya perebutan 
anak antara pasangan suami istri yang mempunyai sel 
telur (ovum) dan sperma dengan ibu yang rahimnya di- 
tempati oleh bayi tumpangan. Masing-masing pihak me- 
nuntut bahwa anak yang telah dilahirkan itu adalah 
anaknya yang sah. Scbenarnya keadaan scinacam ini tidak
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7

perlu terjadi jikalau sudah ada jaminan hukum yang 
mengatur adanya bayi tumpangan tersebut.

Di samping itu, akan timbul pula masalah-masalah 
yang lain, misalnya, penentuan hak waris, penentuan 
hale marga, dan sebagainya. Hal-hal semacara inilah yang 
pcrlu dipikirkan oleh para ahli hukum untuk wendapat- 
kan jaminan kepastian hukum sehingga tidak akan ter- 
jadi hal-hal yang tidak dinginkan sebelumnya. Atas 
dasar inilah saya tertarik untuk memilih judul seperti 
yang tcrcantum dalam alcripoi ini*

4 . Tu.juan Penullsan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk melengkapi tugas dan syarat guna mencapai 
gelar sarjana hukum;

2. menambah pe.rbendaharaan ilmu pengetahuan yang mung-
*kin berguna bagi masyarakat pada umumnya dan kepada 

rekan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya;
3. memperluas wawasan terutama dalam jaminan kepastian 

hukum dari keabsahan bayi tabung dan bayi tumpangan,

5. Metodologi
a. Pendekatan masalah.

Di dalam menulis skripsi ini, mctodologi 
yang saya pakai adalali pendekatan secara yuridis, 
artinya* setiap pembahasan selalu saya dasarkan 
pada peraturan perundang-undangan yang sedang ber-
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laku pada saat ini di Indonesia. Metode yang saya 
gunakan adalah metode diskriptif analitis, yaitu, 
menguraikan setiap masalah yang ada dengan pemecah- 
an masalah secara analitis berdasarkan kenyataan- 
kenyataan yang ada dalam masyarakat sekarang ini.

b. Sumber data.

Sumber data dalam skripsi ini saya dapatkan 
dari pelbagai literatur, majalah-majalah, ourat 
kabar, dan wawancara dengan dosen dan mahaoiuwa 
fakultas kedokteran.

6. Pertanggung.lav/aban Sistematika
Sebagaiinana skripsi yang lain, skripsi ini di- 

dahului dengan bab pendahuluan dan dialchiri dengan bab 
penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Eab-bab 
skripsi yang sesungguhnya saya buka dengan judul hu- 
bungan bayi tabung terhadap pasangan suami istri yang 
menginginkannya. Judul ini merupakan bab II yang meng- 
awali bab III yang berjudul hubungan bayi tumpangan 
terhadap pasangan suami istri yang menginginkannya.
Dua judul yang merupakan bab II dan bab III, meru-

§ ♦

pakan urutan yang tidak bisa dipisahkan dengan penin- 
jauan 3endiri-sendiri, tex'utama dengan melihat status 
koabsahan anak yang dilahirkan. Kemudian sebagai bab 
berikutnya, kedua bab di atas disusul dengan bab IV 
dengan judul hubungan bayi tumpangan terhadap ibu yang 
dikontrak rahimnya. Dalam bal) ini akan saya kemukakan
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juga liubungan perjanjian antara ibu kontrakan den 
pasangan suaini iotri yang menginginkan anak*
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BAB II

1IUBUMGAN BAXI TABUNG TERHADAP PASANGAN SUAMI 
1ST 111 YANG RdNGItfGIMKANNYA

Keinginan untuk memperoleh keturunan mcrupakan 
fitrah yang tertanam dalam jiwa setiap individu. Oleh 
karena ituf setiap pasangan suami istri selalu inendaraba- 
kan kehadiran si kecil di tengah-tengah mereka, sehingga 
dapat terwujud keinginan mereka untuk membentuk keluarga 
(ayah, ibu, dan anak), Keinginan ini bersifat individu 
dan merupakan motifikasi pribadi karena seseorang ingin 
memiliki keturunan demi kelangsungan dan kelestarian 
hidup mereka beruraah tangga. Wajarlah kalau pasangan 
3uami istri yang tidak merapunyai anak akan beru3aha dengan 
pelbagai cara untuk mendapatkan anak. Salah satu cara yang 
dapat menolong pasangan ouaini istri yang demikian adalah 
melalui bayi tabung. Sedangkan penyelenggaraan bayi tabung 
harus berdasarkan keinginan yang mulia dari pasangan suami 
istri tersebut, dan perlu didukung oleh tenaga media yan ; 
haruts sclalu siap roembantu.

Bayi tabung adalah bayi yang proses pcmbuahannya 
tidak di dalam rahim si ibu, tetapi di luar rahim dengan 
bantuan sebuah tabung petri. Cara pembuatan bayi tabung 
yang biasa dilakukan adalah meinpertemukan sperma dengan 
sel telur (ovum) dari pasangan suami iotri yang oah di 
dalam sebuah tabung petri yang berfungsi sebagai media

10
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yang mirip dengan rahim si ibu. Setelah 1-2 hari, haail 
pembuahan tersebut berupa embrio yang kemudian dipindah- 
kan dan ditanam ke dalam rahim si ibu. Jadi yang hamil 
dan melahirkan bayi (tabung) nantinya adalah si ibu sen- 
diri (ibu sah). Bedanya dengan kehamilan yang alami 
adalah dalam hal proses pembuahannya, yaitu, pada proses 
pembuahan yang alami/normal berada di dalam raliim, 
sedang pada bayi tabung proses tersebut ada di luar 
rahim si ibu, Cara yang demikian ini biasa disebut se
bagai In Vitro Fertilization (IVF).

Metode lain yang lebih baru untuk mendapatkan 
bayi tabung adalah melalui cara Gameet Intra Fallopian 
Transfer (GIFT). Pada prinsipnya, metode GIFT ini adalah 
inempertahankan pembuahan terjadi di saluran indung telur 
(tubae) atau di fimbrae. Bedanya dengan metode IVF ada
lah terletalc pada saat penanaman embrio, yaitu, pada 
metode GIFT begitu tcrjadi pembuahan di tabung petri 
maka langsung dipindahkan ke dalam saluran indung telur 
atau fimbrae tanpa menunggu terbentuknya embrio. Dengan 
demikian diharapkan gameet hasil pembuahan dapat ber- 
kembang secara alami, Bayi yang dilahirkan kelak tetap 
disebut sebagai bayi tabung.

1. status Anak yang Dilahirkan Den/tan Proses Bayi Tabung 
Seringkali dijumpai keluhan-keluhan dari pihak 

pasangan suami istri yang telah berhasil mendapatkan 
anak melalui proses bayi tabung tentang keabcahan
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rtfKij'nya. Ilungkin hnl i n i  disebubk'ui mereka bc-lum

adaan anaknya tersebut. Reberapa keluhan yang dapul 
soya kemukakan di dalam skripsi ini, sebagai berikut; 
"Ada t^aja orang mengatakan ini bukan anak saya, kata- 
nya, padahal ini anak saya dengan suami saya yang 
soh."^ Kcadaan semacam ini tentunya merupakan tan- 
tangan bagi para ahli hukum di Indonesia, karena 
fipmpai fscjauli ini belumlah ada peraturan perundang- 
undangan yang mengatur kcabsahan bayi tabung. ouatu 
keadaan yang dapat dirncngerti jikalau pada uniumnya 
mnoyai'akat menghendaki adanya jaminan kepastian 
liukum. Memang, untuk seinentara mereka dapat mengatasi 
cemohan-ccmohan masyarakat dengan jalan bcrkonsultasi 
pada biro perkawinan atau biro bantuan hukum/ahli 
hukum, tetapi jalan yang demikian itu hanyalnh bcr- 
sifat seinentara dan merupakan pemecalian yang bersi- 
fat poikologis, bukan merupakan pcmecahau secara 
yuridis .

Oleh karena itu, dalam pembahasan skripsi ini, 
maka untuk sementara, sebelum ada peraturan perundang- 
undangan yang mengatur keberadaan bayi tabung teroc- 
but, pendekatan yuridis yang saya pakai adalah dengan 
tinjauan pasal 42 UUP. Seperti yang telah saya sebut- 
kan pada bab jjebcluninya bahwa yang dimaksud imak tiah 

dalam pasal 42 UUP adalah merupakan akibat atau dalam

yi.np nicjighadapi pcndapat masyarakat tentang kcbcr-
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i'u.ilu pcrkav/inan yang oah. Pada procco bayi labung 
yang porlu dipcrhatikan dan dipelajari adalah adanya 
pertemuan sperma dan sel telur (ovum) dari pasangan 
cuami istri yang saht sedangkan yang hamil dan me
lahirkan adalah si ibunya sendiri, yaitu, ibunya 

*•yang sah. Lalu, bagaimanakah pernyataan ini bila 
dikaitkan dengan bunyi pasal 42 UUP? Atau dengan 
kata lain, memenuhi peroyaratan keabsahankah bayi 
tabung tersebut?

Pada dasarnya pengertian bayi tabung adalah 
sama dengan bayi yang dilaliirkan secara alami/normal. 
Bedanya adalah dalam hal pembuahan (fertilisasi) 
antara sperma dengan sel telur (ovum). Pada bayi 
yang dilahirkan secara alami/normal pembuahan tcr- 
jadi di dalam rahiin ibu, setelah terjadi hubungan 
kelainin antara pasangan suami istri, Sedangkan pada 
bayi tabung pembuahan terjadi di luar rahim ei ibu, 
tetapi benihnya berasal dari pasangan suami istri 
yang sah dan tanpa didahului dengan hubungan kelamin. 
Yang dimaksud di dalam paeal 42 UUP adalah proses 
yang terjadinya secara alami.

Oleh karena itu, untuk menjawab persyaratan

•*garis bawah dari penulis.
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keabnalian bayi tabung mcnurut pa:;al A2 UUP hanuilah 
dimengerti kandungan atau unsur-unsur yang termaktub 
di dalam pasal 42 UUP dan bayi tabling itu sendiri. 
Kandungan atau unsur-unsur yang terdapat di dalam 
pasal 42 UUP adalah:
1. adanya anak yang dilahirkan;
2* akibat suatu perkawinan yang sah;
3. walau tidak dioebutkan, namun dapat dimengerti 

kalau anak yang dilahirkan tersebut proses ter- 
jadinya adalah alami, dalam arti pertemuan sperma 
dengan sel telur (ovum) terjadi di dalam rahim 
si istri,

Sedangkan hal-hal yang dapat diungkapkan dari 
proses terjadinya bayi tabung adalah:
1. adanya anak yang dilahirkan;
2. akibat suatu perkawinan yang sah;

pertemuan sperma dengan sel telur di luar raliira 
si istri, dengan bantuan ahli medio*

Dari uraian di atas dapat dipelajari dan di- 
bandingkan, unsur yang terkandung di dalam pasal 42 
UUP dengan proses terjadinya bayi tabung. Ternyata, 
terdapat kesamaan, yaitu, masing-masing terdapat 
adanya anak yang dilaliirkan; akibat suatu perkawinan 
yang sah; dan adanya pertemuan sperma dengan sel 
telur. Hanya satu hal yang membedakannya, yaitu, 
piM'tciiiuan jpcrma dengan uel telur pada bayi tabung 
borada di luar rahim dengan bantuan ahli media.

■M
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Tetapi, perbedaan ini menurut saya tidaklah begitu 
menjadi masalah atau bukanlah perbedaan yang prinsip, 
karena benih-benihnya berasal dari pasangan suami 
istri yang sah.

Berdasarkan kesainaan tersebut’, maka saya bcr- 
anggapan bahwa anak yang dilahirkan sebagai bayi 
tabung adalah anak yang sah ditinjau dari pasal 42 
UUP. Jadi kedudukannya sama halnya dengan anak lain 
yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah, 
dan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama 
menurut hukum,

2. Bayi Tabling Ditinjau Dari Hukum Islam
Penyebaran agama Islam begitu luasnya, 

pengaruhnya sangat be3ar eampai ke pelosok dunia.
Pada pertengahan abad VII, agama Islam masuk ke Indo
nesia dan bangsa Indonesia sendiri dengan cepat dapat 
mcngadaptasi dan memadukan nilai-nilai yang tcrkan- 
dung dalam ajaran agama Islam ke dalam kehidupannya 
achari-hari. Sehingga, seolah-olah agama Islam sudah 
menjadi agama nenek moyang bangsa Indonesia. Sampai 
3aat ini, di negara Indonesia sebagian besar {90% 
lebih) penduduknya beragama Islam, sehingga dapat 
dimengerti kalau syariat l3lam tentunya banyalc ber- 
pengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. 
Banyalc selcali pembaliaruan, balk pembaharuau ooaial 
maupun penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan
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yang dijiwai semangat Islam. Hal ini terbukti dengan 
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada abad~ 
abad pertengahan, yang banyak dipelopori oleh ilmu- 
wan-ilmuv/an Islam. Jadi tidaklah mengherankan jikalau 
agama Islam sendiri sangat menghargai adanya perkem
bangan atau penemuan-penerauan baru dalam ilmu penge
tahuan. Atas dasar pemikiran demikian inilah saya 
membandingkan keberadaan bayi tabung ditinjau dari 
hukum Islam.

Syariat Islam pada d3arnya sangat menghargai 
adanya penemuan-penemuan baru dari dunia ilmu penge
tahuan, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma 
agama* Demikian pula halnya dengan bayi tabung. Agama 
Islam menyarabut baik kehadiran dan keberhasilan pe- 
nemuan dan teknologi baru tersebut. Bahkan agama 
Islam memperbolehkannya, asal hal tersebut tidak me- 
langgar atau merusak tatanan hukum yang telah beriaku 
dan telah dibina di dalam kehidupan masyarakat, yaitu, 
tidak merusak atau bertentangan dengan tujuan cyariat 
Islam. Allah mengajarlcan kepada umatnya untuk selalu 
membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, karena 
itu manusia berkewajiban mengelolanya dengan baik* 
Sebagaimana hukum Islam raengatakan bahwa manusia- 
manusia yang berpredikat muslim selalu terikat dan 
harus inengikatkan dirinya kepada ketentuan Allah, 
yaitu, A1 dur'an dan iladits.
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Permacalalian bayi tabung merupakan hal yan^ 
baru, beluin pernah ada atau tcrjadi pada masa nabi 
atau sahabat nabi, Oleh karena itu, perlu dipclajari 
coteliti mungkin dan dongan seksama dalam rangka 
menctapkan hukumnya. Keinginan untuk memperolch anak 
adalah merupakan fitrah atau inuting yang tertanam 
dalam jiwa masing-macing individu ooporti yang ter- 
sirat dalam firman Allah "AKU (Allah) menjadikan kamu 
istri-istri dari jenio kamu sendiri dan menjadilcan

bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu
7dan memberikan rizki yang baik-baik kepadamu.M Maka, 

wajarlah kalau manusia menghendaki punya keturunan, 
mempunyai anak dan mempunyai cucu. Bahkan manusia 
akan bangga kalau keturunannya menjadi manusia yang 
baik, berguna dan dapat memimpin ma3yarakat. Sebalik- 
nya bagi pasangan suami istri yang karena sesuatu 
hal tidak mempunyai anak, maka mereka ingin mempcr- 
baiki nasib mereka dengan jalan mempunyai anak, maka 
mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk memper- 
oleh keturunan.^ Salah 3atu jalan yang mereka tempuh 
adalah melalui bayi tabung. Dilamana pasangan suami 
istri tersebut berkeinginan mempunyai anak melalui 
bayi tabung, maka harus memenuhi beberapa persyaratan,

^Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci 
Al Qur'an, Al Q.ur'an dan Ter.jemahannya, Jamunu, 
Jakarta, 1965, h# 412.
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sebagai berikut:
1. s p e r m  dan sel telur (ovum) harus berasaJ 

dax'i suami istri yang sah dan dioaranekan 
atau ditannm dj. dalam rahim-Ar/Cr]. scndl.rT; *

2* adanya porsetujuan kedua belah pihak (cuami 
istri);

3. bahwa nicrcka tidak„mempunyai Iceturunan harus 
dapat dibulctikan.

Selain itu, di dalam A1 Qur'an menyebutkan
firman Allah, Allah mcmbentuk kamu di dalam rahim-

* orahim ibumu sebagaimana yang dikehendaki-HTA*
Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bebe-

rapa pengertian yang inutlak harus dipenuhi untuk 
keabsahan seorang anak, yaitu:
1. bayi (tabung) yang lahir nantinya, berasal dari 

benih pasangan suami istri yang sah;
2. si istri, rahimnya ditempati oleh embrio hasil 

fcrtilisasi benihnya sendiri dengan benih dari 
ouaminya;

3. si istri menjadi hamil dan kemudian melahirkan 
bayi yang dikandungnya.

Menurut hukum Islam, anak dikatakan sah ji-

8Unit ICegiatan Kerohanian Islam Universitas 
Airlangga Surabaya, Kedudukan Bavl Tabunn Menurut 
Hukum Islam, makalah, Surabaya, 30 November 1986,
h . 4.

^Lembaga Penyelenggara Penterjcmah Kitab Suci 
A1 Our'an, op,cit., h. 75.

*garis bawah dari penulis.
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kalau anak tersebut dikandung oleh ibunya minimum 0 
bulan, yang dihitung sejak perkawinan orang tuanya.^0 

Di dalam proses terjadinya bayi tabung, terda- 
pat beberapa hal yang dapat dikemukakan, dalam hal 
yang ada kaitannya dengan keabsahannya, yaitu:
1. embrio yang terjadi berasal dari benih pacangan 

suami istri yang sah;
2. si istri, rahimnya ditempati embrio hasil fertili- 

sasi benih mereka sendiri;
3. si istri mengandung embrio tersebut dan kemudian 

melahirkannya;
4. pada saat mengandung, maka bila dihitung sejak 

saat perkav/inannya, jelas telah lebih dari 6 bulan,
Dengan demikian terpenuhi syarat-syarat keab- 

sahan anak tersebut, maka anak yang dilahirkan seba
gai bayi tabung tersebut termasuk anak yang sah dari 
pasangan suami istri yang menginginkannya. Menurut 
dr. H. Ali Akbar, dalam bukunya yang berjudul, Seko- 
sualita Ditinjau Dari Hukum Islam, menyebutkan bahv/a 
hukumnya untuk bayi tabung tersebut adalah boleh, 
jaiz, karena tidak ada dalil yang ijath'i baik Al Qur- 
•an maupun Hadito yang melarang melakukannya. Apalagi 
hal ini dipakai untuk menolong wanita yang ingin ber- 
anak, totapi tidak mungkin dengan cara biasa*

■^Cafcatau Kulic.h Islam II, loc, cit.
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BAB III

HUBUNGAN BAYI TUMPANGAN TERHADAP PASANGAN 
SUAMI ISTRI YANG MENGINGINKANNYA

Di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, sudah 
sev/ajarnya kalau terdapat laki-laki dan wanita dewasa 
saling tertarik satu dengan lainnya sosuai dengan ko- 
drat masing-masing. Pada umumnya mereka melanjutkan 
ke dalam suatu jenjang yang lebih mantap, yaitu, ke 
suatu bentuk pernikahan untuk membentuk suatu rumah 
tangga yang harmonis sesuai dengan apa yang mereka 
cita-citakan,

Pada umumnya pasangan suami istri selalu ber- 
cita-cita ingin mendapatkan anak, karena mereka ber- 
anggapan bahwa dengan adanya seorang anak, maka hidup- 
nya akan lebih babagia dan bertambah harmonis. Di cam
ping itu, mereka juga bertujuan untuk mendapatkan apa 
yang mereka butuhkan kelak, misalnya, bagi mereka 
yang beragama Islam, ada cesuatu hal yang diharapkan 
oleh mereka dari anaknya, yaitu, doa dari anaknya 
untuk orang tuanya supaya mereka dapat masuk sorga, 
karena doa anak yang baik (sholeh) pasti diterima oleJi 
Tulian. Dengan adanya anak, maka harapan untuk dapat 
melanjutkan keturunan, sebagai penegak keluarga dan 
juga sebagai ahli waris.

20
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Maksud lain dari pasangan .suami istri membcn- 
tuk rumah tangga dengan dilengkapi anak adalah di 
dalam diri masing-masing pasangan tersebut timbul 
semacam dorongan untuk hidup lebih maju. Dengan ada- 
nya seorang anak mereka seolah-olah dapat mengem- 
bangkan rasa cinta kasili, rasa sayang yang telah 
mereka bina dan bahkan merasa mendapatkan suatu do
rongan, semangat untuk lcbih dapat menciptakan cuatu 
bentuk rumah tangga yang harmonic. Harapan yang lebih 
besar dari nierelca adalah terciptanya suatu masyarakat 
yang baik, karena bagaimanapun juga keluarga adalah 
merupakan landasan pertama terbentuknya suatu masya- 
rakat yang lebih besar. Dengan demikian dapat dime- 
ngerti apabila ada pasangan suami istri yang begitu 
kuat keinginannya untuk mendapatkan seorang anak. 
Mungkin saja dengan hadirnya seorang anak di tengah- 
tengah mereka, maka dalam kehidupannya mereka merana 
akan menjadi lebih berarti.

Di sisi lain, banyalc anggapan dari pasangan 
suami iotri yang mcngatakan bahwa anak akan membav;a 
kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Bahkan begitu 
banyak dari mereka yang karena tidak mempunyai ana’c 
atau keturunan, merasa rendah diri atau merasa tidak 
percaya pada diri sendiri. Dengan demikian pasangan 
suami istri yang seperti ini akan sdlalu nicrasa adn- 
nya ouatu kekurangan dalam dirinya/kcluarganya. Hal 
ini akan lebih teraoa lagi bilamana perkawinan
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ourlah bei'langsung herLahun-tahun dan hidup m m  Ka 
dalam segi materi bcrkccukupan. Bahkan tidak jarang 
pasangan suami istri yang demikian ini monempuh ja- 
Ion pcmecahan yang pendek, dengan jalan ke suatu 
pcrceraian* Keadaan oemacam ini sangat disadari oil rli 
bebcrapa pasangan suami istri, terutama bag! mereka 
yang belum atau tidak meuipunyai. anak*; Bahwa Jrebalia- 
giaan dan kegemblraan tidak dapat begitu saja datang 
dari langit molainkan harus diusahakan secara bcrsama 
dengan sabar, tekun dan gigih dalam mewujudkan cita- 
cita mereka untuk mendapatkan kehadiran anak di 
tengah-tcngah jnereka,

Bagi pasangan suami istri yang menginginkan 
anak kandung, liarus meinenuhi beberapa persyaratan, 
antara lain, sperma suami harus mempunyai kemampuan 
untuk mcmbuahi (potent) scl telur, sedangkan si isbri 
demikian juga, harus sehat, indung telur harus mampu 
berovulaci (memproduksi 3el telur).

Yang dimaksud dengan sperma mempunyai kemam
puan untuk membuahi sel telur, adalah:
1. Jumlah cukup, lebih kurang 60 juta/mm atau 2-5 cc 

perejakulasi;
2. Bentuk harus normal, yaitu, mempunyai kcpula, 

leher/badan, dan ekor, lebih kurang 60?o dari 
jumlah;

3. Pergerakannya harus gcsit.

2?
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Yang dimakuud dengan iotri uohat adalah:
1. mainpu berovulaoi aecara perlodik (normal le

bih kurang 28 hari)f selalu bergantian ant-uxa 
indung telur kanan dan kiri;

2. saluran tubae harus sehat, artinya tidak ter- 
oumbat sehingga memudahkan bertemunya sperma 
dengan ovum;

3. rahim harus mainpu berkembang/membesar untuk 
dapat ditempati janin dalam masa pertumbuhan*

Jikalau salah. eatu atau keduanya tidak clapnt 
memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pasangan 
yang demikian ini disebut sebagai pasangan yang in- 
fertil atau mandul. Pada kasus yang oeperti ini, ke- 
banyalcan kemandulan mereka terletak pada si istri 
karena wanita mempunyai kesempatan yang lebih beoar 
untuk sakit pada alat kelamin dalamnya (genetalia 
interna) dibanding laki-laki. Yang dimaksud dengan 
alat kelamin dalam v/anita adalah rahim, tubae, dan 
indung telur, sedangkan pada laki-laki adalah testis 
(tempat memproduksi sperma), saluran epidedimis (un
tuk iriengeluarkan sperma dari testis), dan kolexijar 
prostat,12 Kelenjar prostat adalah kelenjar yang 
mcmprodukei cairan yang akan bercampur dengan sperma 
sehingga memungkinkan sperma untuk hidup dan untuk 
memudahkan sperma bergerak (mobil) dalam usahanya 

membuahi sel telur (ovum).

11V/awancara dengan dr, Y/asioto Sabarhun, Sep
tember 1907 (selanjutnya disebut wawancara I).

12Wawancara J,
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Apabila yang mcngalami oak it dari piJiak iwl.ri, 
terutama pada rahimnya, sedangkan indung telur dan 
tubae sehat, maka cara bayi tumpangan adalah mereka 
tcinpuh sebagai jalan keluarnya.

Pada prinaipnya proses pembuatan bayi tumpang-' 
an adalah mirip dengan pembuatan bayi tabung, Konsep- 
si buatan atau fertilisasi buatan dari sperma dan 
ovum pasangan suami istri yang sah dilakukan pada 
sebuah tabung petri oleh seorang ahli (dokter). Se~ 
telah terbentuk embrio dalam waktu 1-2 hari, kemu- 
dian embrio tersebut dipindahkan atau ditanamkan ke 
dalam rahim wanita yang memang menyediakan rahimnya 
untuk ditempati embrio tersebut, Biasanya wanita 
yang menyediakan rahimnya tersebut disev/a atau di- 
kontrak oleh pasangan suami istri yang menginginkan 
anak sampai bayi lahir. Wanita yang demikian ini di 
dalam dunia kedokteran disebut sebagai ibu pengganti 
(surrogate mother), karena memang peranannya sebagai 
pengganti istri dari pasangan suami istri yang tidak

1*5subur tersebut. Di dalam ilmu hukum wanita tersebut 
disebut sebagai wanita/ibu kontrakan karena memang 
rahim wanita tersebut dikontrak untuk tempat janin 
dari pasangan suami istri yang tidak subur sampai

^Wawancara I.

r~  m !  l  i k
PEKPUSTAKAAN 

'  j ,  iy  M RLAN OOA*
I », A .3 A Y A_____
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bayi lahir dan sebagai akibat dari hal ini, maka akan 
timbul hak dan kewajiban antara keduanya.

• T.i.n.lauan Keabsahan Bayi Tumpangan
Sebelum me/nbahas hal ini lebih lanjut, akan 

saya jelaskan lebih dahulu tentang kedudukan seorang 
anak* Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti 
mempunyai seorang ayah dan ibu. Ayah adalah orang 
yang membenihkan anak sedang ibu adalah yang melahir- 
kannya. Seorang ibu biologis dengan sendirinya juga 
merupakan seorang ibu yuridis tetapi tidaklah demi
kian dengan sang ayah. Seorang ayah biologis beluM 
tentu seorang ayah yuridis. Sebelum berlakunya UUP, 
maka menurut pasal 255 BW, seorang ayah yuridic ada
lah bilamana anak yang dilahirkan sepanjang perka
winan atau sebelum tiga ratus hari perkawinan dibu- 
barkan. Orang yang membenihkan tidaklah cclalu mcn- 
jadi ayah yuridis dari anak yang dilahirkan dan cc~ 
baliknya seorang ayah yuridic belum tentu menjadi 
sQorang ayah biologis, Hubungan hukum kekeluargaan 
baru didapat bilamana ceorang anak mempunyai ayah 
dan ibu yuridic. Dan dalam hubungan yang paling kuat 
adalah anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan 
orang tuanya.^'

"^R. Soetojo Prawiroliamidjojo, Plur^ 1 ia;no 
D^lom Perundang-undangan Perkawinan di lrKTo'û -.* a , 
Dicertasi Pakultao Iiukum Univeroitas Airlangga, J'* 
103.
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PG

Gebagai balian pcrbandingan akan saya bahao 
ten tang anak luar kawin. Yang dimaksud dengan anak 
luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai keduduk- 
an yang sempurna seperti anak yang sah. Dalam hal 
ini adalah merupakan akibat dari keadaan asal usul 
anak tersebut tidak didasarkan pada hubungan yang 
Bali antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dila
hirkan dari perkawinan mereka atau terhadap anak 
adoptifnya. Peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku di negara kita sampai sekarang, menentukan bah
wa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa 
ada perkawinan yang 3ah, maka anak tersebut dianggap 
tidak mempunyai ayah maupun ibu.

Menurut Gonventie Brussel 12 September 1962, 
ditentukan bahwa Esemua anak yang dilahirkan pada atau 
setelah tanggal 23 April 1964( sebagai anak luar ka
win mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tidak
dikecualikan apakah anak itu hasil "overspell" atau

15hasil perbuatan sumbang ibunya. Pernyataan ini 
telah dituangkan di dalam pasal 43 UUP, yaitu, Anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan dilahirkannya bayi tumpangan, maka ba- 
nyuk sekali pendapat atau koinentar yang aotuju mau- 
pun menolak kehadirannya. Di negara kita sampai se-

15 Ibid., h. 106.
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liarang bahkan belum ada peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya. Hal ini dapat dimengerti karena
bayi tumpangan merupakan penemuan yang baru, yang
oebelumnya tidak ada. Tentu oaja ketidakpastian dari
status keabsahan bayi tumpangan ini akan dapat mem-
pengaruhi terhadap kebahagiaan dari suatu keluarga
yang mcinjmnyai anal; tersebut, walau kebahagiaan :jh-

atu keluarga tidaklah selalu ditentukan dengan ada-
nya anak. Hal ini scouai dengan pandangan Asia 3a-
fioedin, yaitu;

...adanya anak itu bukanlah oatu-satunya unsur 
dan sama sekali bulcanlah satu-aatunya yang mu- 
tlak bagi adanya kebahagiaan dalam rumah tangga. 
Kebahagiaan dan kehidupan yang kekal dalam ru- 
mah tangga bisa juga terbeoit bukan karena ada
nya anak. Kesera3ian dan lcesepakatan hidup an- 
tara 3uami iatri tidaklah jarang menjadi unsur 
penting dalam pembinaan kebahagiaan rumah tangga.

Bari kutipan ini, dapat disimpulkan bahwa ke- 
serasian dan keharmonisan antara suami iotri adalah 
yang haru3 diutamakan, sehingga mereka dapat Baling 
mengisi apa yang menjadi kekurangan pada diri masing- 
jnasing.

Untuk membahas tinjauan keabsahan bayi turn- 
pangan ini, maka saya kaitkan dengan tinjauan pasal
4 2 UUP. Di dalam proaes terjadinya bayi tumpangan, 
-ordapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, 
yaitu:

1 fAsis Safioedin, Sejeinput Tanggung Jawab 
Sumni Dalam Rumah Tangga, Sekelumit Persoalnn Hukun 
Perkawinan, eet. I, Siiaar V/ijaya, Surabaya, iy83f lT.
< j*
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1. bonih bayi tumpangan berasal dari pasangan Guam I 
istri yang sah;

2. rahim yang ditempati bayi tumpangan bukan rahim 
si istri, melainkan rahim wanita lain yang dikon- 
trak untuk ditempati bayi tumpangan;

3. antara si suami dengan ibu kontrakan tidak ter- 
ikat dalam perkawinan yang oah;

4# adanya perjanjian terlebih dahulu antara pasangan 
suami istri dengan ibu kontrakan.

Dengan memperhatikan pernyataan tersebut di 
atao kemudian dikaitkan dengan maksud pasal 42 UUP, 
maka terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi per- 
syaratan yang sesuai dengan maksud pasal tersebut. 
Dalam hal ini adalah tidal: adanya perkawinan yang 
sah antara suami yang mempunyai benih dengan ibu 
kontrakan. Yang mengandung dan melahirlcan bayi tum
pangan bukan si istri, melainkan ibu kontrakan. Dan 
di dalam pasal 42 UUP tidak menyebutkan sama sekali 
suatu bentuk perjanjian baik sebelum maupun sesudah 
kelahiran seorang bayi. Walau anak yang terlahir 
nanti masih dalam atau sebagai akibat dari perkawin
an yang sah, bila dilihat dari benih asalnya. Tetapi 
dari sioi lain sebenarnyalah antara si suami dengan 
ibu kontrakan tidak ada perikatan sama sekali se
bagai syami istri yang sah. Dalam hal ini ikatan 
yang ada antara mereka hanyalah merupakan ikatan/hu- 
bungan pordata, yaitu, dapat dianggap sebagai hubung-
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an ocwa incnyewa atau hubungan kontrak yang bcrakhir 
pada saat bayi tumpangan dilahirkan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat 
dicimpulkan di 3ini bahwa inenurut pasal 4 2 UQP, bayi 
tumpangan tidak memenuhi persyaratan keabcahan so- 
orang anak. Dengan kata lain, bayi tumpangan termasu] 
anak tidak sah, atau sebagai anak luar kawin. Oleh 
karena itu, berlaku baginya pasal 43 UUP, yaitu,
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mem- 
punyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya. Dengan catatan pengertian ibu di sini adalah 
wanita yang melahirkannya.

Status Keabsahan Bayi Tumpangan Ditin.jau pari Hukujn 
Islam

Pada dasarnya agama l3lam sangat menyetujui 
dan menjunjung tinggi dan selalu mendorong kepada 
pemeluk-pemeluknya untuk selalu mendalami ilmu pe~ 
ngetahuah. Terhadap orang-orang yang demikian inilah 
ngama Islam melebihkannya satu'derajat lebih tinggi* 
Hasil penomuannya patut dihargai dan dipuji asalkan 
penemuan tersebut dapat berguna bagi masyarakat dan 
waoih dalam batac-batas yang tidak bertentangan de
ngan moral, agama, dan Icemanusiaan, Dalam hal ini 
haruslah diteliti. dan dipertanyakan kembali haoil 
penemuan itu apakah dibenarkan oleh hukum agr.ma* 
{Judali barahg tentu kita aemua wajib mensyukuri hasil
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penemuan tersebut, apabila penemuan itu cangat bcr- 
guna bagi kepentingan manusia pada umumnya. Dan so- 
baliknyalah, lcalau penemuan tersebut dapat mencela- 
kakan bagi diri sendiri dan kehidupan pada umumnya, 
maka wajib kita jauhi dan ditinggalkan.

Di dalam hukum Islam terdapat 2 sifat pokok 
yang harus diketahui, yaitu:
1. Hukum yang bersifat tetap (mutlak)

Hukum ini berisi tentang prinsip-prinaip hukum 
secara global yang tidak dapat berubah atau di- 
bah karena adanya perubahan sosio kultural, mi- 
salnya; shalat wajib 5 waktu, puasa bujan Rama- 
dhan, menurut hukum a<^idah tidak dapat diubah la- 

6i;
2. Hukum yang dapat berubah ( tidak mutlak )

Hukum ini bersifat Ijtihad, artinya agama Islam 
hanya raengemukakan kaidah-kaidah oeoara udiuid. Ton- 
tang pengembangannya boleh dikerjakan atau dipi- 
kirkan oleh para ahli hukum (Mujtahid) untuk me- 
nerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam menghadapi 
permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ma-

17oyarakat seouai dengan situasi dan lingkungannya.

------------------------------------------------------------------
^ U nit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas 

Airlangga Surabaya, op. cit., h. 5.
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Dengan penjelacan di atas, lalu, bagaimanakah 
kaitannya dengan keberadaan bayi tumpangan? Sebelum 
menjawab pertanyaan ini, maka perlu saya jelaskan 
beberapa hal yang akan mendasari pemikiran keabsahan 
bayi tumpangan tersebut.

Di dalam kaidah Fic[h, inenyebutkan; "Hukum asal
hubungan seks haram sehingga datang atau ada dalil

1 ftyang membolehkannya." Sehubungan dengan kaidah Ficjh 
ini, maka bagi seorang laki-laki dan wanita yang 
lngin mewujudkan keinginannya seperti kaidah Fitjh 
tersebut, tiada jalan lain baginya, kecuali nikah 
adalah jalan satu-satunya yang diperbolehkan oleh 
syariat Islam. Atau dengan kata lain, nikah adalah 
mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta 
untuk menumbuhkan cinta kasih antara satu dengan yang 
lain dan mewajibkan yang catu menjadi teman hidup 
bagi yang lainnya.^ ^edangkan menurut Dr. Muothafa 
As Siba'i bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanji- 
an antara laki-laki dan wanita yang menyebabkan wa
nita itu menjadi halal bagi laki-laki tersebut me
nurut hukum. Tujuannya adalah untuk menurabuhkan ikat-

20an untuk hidup bersama dan membina keturunan. D a n  

l8Ibid., h. 7.
■^R. Soetojo Prawirohamidjojo, op. cit., h. 28. 
POUnit Kegiatan Kerohanian Iolain Univeroitas 

Airlangga Surabaya, op, cit., h. 9.
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uraian ini, maka dapat dimengerti bahwa hubungan seks 
adalah liaram, kecuali terdapat hukum yang membolchkan- 
nya, hukum tersebut adalah ikatan perkawinan. Atau 
dengan kata lain, perkawinan adalah suatu perjanjian 
antara laki-laki dan wanita yang menyebabkan wanita 
itu menjadi halal baginya.

Jadi dalam hal yang berhubungan dengan masalah 
keturunan sebagai akibat hubungan scksual haruslah 
jelas dasar/landaaan hukumnya. Hal ini untuk menco- 
gah segala sesuatu yang tidak diinginkan timbul di- 
kemudian hari, terutania dalam hal kerancauan parental. 
Jolao aekali berdasar uraian ini bahwa hukum Islam 
melarang hal yang demikian ini. Hal ini diperkuat 
dengan sabda Nabi Muhammad, yaitu, Tidak ada sesuatu 
dtuia yang paling besar di sisi Allah sesudah syirik 
daripada seseorang laki-laki yang meletaklcan air 
jnaninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal 
baginya.21

Terjadinya seorang anak adalah diakibatkan 
oleh berteinunya sperma dengan sel telur* Di bawah 
ini akan saya jelaskan tcntang kodudukan seorang anak 
menurut pandangan Islam. Terdapat banyalc perubahan 
d~n perkombangan tontang kodudukan dari seorang anal: 
yang dikatakan sah. Pada mulanya, yaitu, pada zaman 
Arab kuno sampai zaman Nabi Mohammad borlaku kotentu-

PI Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universj.tr''] 
Airlangga Surabaya, op. cit., h. 8.
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an bahwa seinua anak yang dilahirkan dari wanita ynng 
Icawin, maka mereka adalah anak dari suami wanita ter~ 
sebut.

Dengan kedatangan Islam, maka ketcntuan-keton- 
tuan Arab kuno d.i.hapuskan dan ditrr.ima f:cbaga.i. :x(u\r.t 
bahwa hanya mereka yang betul-betul membenihkan anak 
itu adalah ayahnya yang sah. Sesuai dengan asac ter
se but , maka yang dipandang sebagai anak sah ialah:

1. seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 
cnam bulan dihitung sejak hari akad nikah 
adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibu
nya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya;

2. seorang anak yang lahir sesudah enam bulan 
sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali 
jika ayalmya tidak mengakuinya;

3. seorang anak yang lahir sesudah bubarnya per- 
nikahan adalah sah, jika lahir:
a. dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hi- 

tungan bulan Arab) dalam hukum Syi'ah;
b. dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum 

Hanafi;
c. dalam jangka waktu A^tahun dalam hukum 

Syafii atau Maliki.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya
dengan bayi tumpangan, maka akan dapat diketahui
vtatus keabsahan dari bayi tumpangan,

Pada prosea terjadlnya bayi tumpangan, walau-
pun benih janin tersebut berasal dari pasangan suami
..stri yang sah, tetapi bila hasil pertemuan benih
tersebut ditanam/disarangkan ke rahim wanita lain,
p.aka hal ini adalah haram. Pembuahan semacam ini di-

ryp
‘ R. Soetojo Prawirohamidjojo, op. cit;*, h.

104.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN ANTARA ANAK YANG  
DILAHIRKAN SEBAGAI BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

HERMA SETIASIH



iarang dan termasuk kejahatan karena menurunlcan war- 
tabat manusia, merucak tatanan hukum yang telah dibi« 
na di dalam kchidupan bermasyarakat, dan terutama ber- 
tontangan dengan tujuan syariat Islam. Jika sampaa 
torjadi kelahiran dari anak tersebut, maka anal: yang 
l;or.Lahir itu termasuk anak tidak call, karena antara 
si suami dengan wanita yang molahirkan anak tei*sebut 
tidak ada ikatan pcrkav/lnan yang sah, yang bcrarti 
wanita tersebut haram bagi laki-laki yang mempunyai 
benih. Tegasnya Islam tidak membenarkan atau haram 
hukumnya, bila embrio dari benih pasangan suami istri 
yang sah dititipkan pada rahim wanita lain yang bukan 
istrinya. Hukum anak yang terlahir demikian ini di- 
persamakan dengan anak yang diperoleh di luar perkawin
an, berarti sama hukumnya dengan anak sina,

Untuk menghindari hal-hal semacam ini, maka 
agama Islam tclah mengatur segala secuatu yang ber
hubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas. Bila- 
rp.ann. sperma suami dan ovum si istri telah terjadi pern- 
buahan di dalam tabung reaksi atau cawan potri, sodang 
rahim si .istri secara medis oleh dokter dinyatakan ti
dak mmigkin menerima hasil pembuahan tersebut, maka 
untuk kelangsungan pertumbuhan janinnya dapat dititxp- 
kan ke dalam rahim wanita lain* Tetapi dengan syai/at 
vmnita tersebut harus mempunyai ikatan dengan laki- 
laki pemilik sperma, berupa ikatan suami isU'i, kcv^na 
T'clnm rnembolehkan poligami* Gelanjutnya istri yang
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mempunyai ovum disebut istri I, dan istri yang rahim- 
nya ditempati hasil pembuahan sperma dengan ovum istri 
i-'i disebut istri II. Sehingga dari istri II ini diha- 
.rapkan janin dapat tumbuh ucmpurna sampai saat lcela- 
liirnnnya. Akibat tindakan semacam ini, maka akan tim- 
>>ui ]mlumi yang bcrkaitan antara anak yang dilahirkan 
sebagai bayi tumpangan, ayah, ibu I, dan ibu II. Por- 
tanyaan yang timbul adalah siapakah yang menjadi orang 
tua scsungguhnya menurut syariat lalarn?

Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, maka 
haruc ditinjau keadaan masing-masing yang bersangkut™ 
an. Bila ditinjau secara yuridis, maka ibu yang sah 
adalah wanita yang melahirkan anak tersebut. Tetapi 
bila ditinjau lebih jauh, bahwa ibu II hanyalah se**- 
kedar menerima dan memelihara barang titipan, maka 
anak yang terlahir nanti tentunya merupakan anak dari 
yang mempunyai benih anal, yaitu, ayah dengan ibu I.

Dari kasua semacam ini, maka timbul permasalah- 
cn baru, yaitu, bagaimanakah hubungan antara anak 
yang dilahirkan sebagai bayi tumpangan dengan ibu yang 
mclahirkannya. Di dalam syariat Islam hal semacam ini 
dapat ditjiyaskan dengan adanya hubungan onsuan* anta- 
rn anak tersebut dengan ibu yang mclahirkannya, Hal 
jn> didasarkan atas keadaan janin tersebut sclama 
p^rtuinbulian di dalam rahim ibu II sampai lahir, aeJalu

*gario bawah dari pcnulis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN ANTARA ANAK YANG  
DILAHIRKAN SEBAGAI BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

HERMA SETIASIH



HM'U't. p*:t Miipl.ny in V. ;\iv' 11 dar i  ibu II uitli'l; )i i

h rhu I nli'iii hidupnya.

y< cbonarnya] ah perseal an a); an monj ml.i .U:bih 
Vic, bilnmana kita ingin menjav/ab p ortanyaan-pcr 1;any a - 
an yang tirobul dari adanya bayi tumpangan dan bayi 
tabung, kalau saja persoalan dikembalikan kearali l:on- 
acp dafjar terjadinya manusia* Menurut pandangan saya, 
konsep dasar terjadinya manusia pada dasarnya diinulai 
pada saat si laki-laki dan wanita berkeinginan mem
punyai anak. Dengan timbulnya keinginan itu, inalca mu- 
lailali timbul suatu kompetisi sifat-oifafc yang ada 
pada masing-masing individu, si laki-laki dan si va
luta atau pasangan suami istri, Sifat-sifat ini ada
lah sifat-sifat yang akan diturunkan kepada calon a™ 
nak, sehingga anak tersebut akan mempunyai sifat yang 
mirip dengan kedua orang tuanya, baik bentuk :Cisik 
imupun tabiatnya. Di dalam ilmu Genitika, sifat-sifat 
tersebut dibawa di dalam chromosome benih orang iua- 
nya.

Ilemang, untuk membahas proses terjadinya tuanu- 
c La adalah sangat rumit karena menyangkut fiuatu pro- 
nes yang di luar kemampuan berpikir manusia, Di dalam 
pr.o■ Jes kompetisi sifat-sifat yang akan diturunkan ini- 
I?'Uf maka sifat yang dominant pada kedua orang tuonya- 
1 >h ^ang akan terlihat kelak pada si anak. Dengan bar- 
I r nyn sperma dergp.n sol telur, mnka timbullah per- 
i 1 * - i r.jfat dari kedua orang tuany:1 • Uan pcepadu
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c if tit ini akan dlpcrtahankan oleh janin aampai 
at dilahirkan nanti. Di kalangan dunia kcdokteron, 
dikenal adanya penyakit-penyakit keturunan.

Tetapi porsoalan tidaklah sesederliana ini, 
man.ih banyak faktor-faktor yang berpengaruh oelania 
per I’.umbuhan janin di dalam kandungan ibu. Jelasnyaf 
terbenl;uknya janin tersebut banyak menyangkut pro
ses balk fisik maupun non fisik, pengaruh psikolo- 
gi.s d$ri ke&ua orang tuanya baik saat bertemunya 
aperma dengan sel telur maupun sampai terbinanya 
janin dalan kandungan.

Selain faktor-faktor yang pasti diturunkan 
kepada anak, maka faktor lingkunganpun banyak ber
pengaruh terhadap perkembangan dari janin tersebut. 
Peranan lingkungan inipun ilcut sei'ta membentuk si- 
fnt pribadi si anak, dalam hal pembentukan naluri 
lu.;t,ga ai anak akan mempunyai spesifisitas terocn- 
'.irj. vnng lain dengan anak lain pada umumnya, dan 
lahkan tidak ada samn sekali manusia yang mempunyai 
sifat-iJifat yar.g sama (kembar).

Dari. urrvian ini, maka dapal disadari brtapa 
') v'ru' poranan kodua orang tua dalnm ikut nmontuk'ui 
,‘i'iKiec torjadinya seorang anak manusia. Tiada i.aUi- 
'in rrgama di dunia ini yang menyebutkan boliwa mana- 
in itulah yang membuat anak, melainkan anak adalaJi 

titipan dari Tulian yang diturunVan
■ jlalui rahim seorang wanita. 01 oh karena itu,
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'■;ajarlah bilamana kedua orang tua tersebut v/ajib non- 
joga dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 
menyangkut tentang anak yang dititipkannya. Sehingga 
dalam hal ini bisa dlmcngerti bila pendid.ikan kepada 
"i anak dimulai sejak bertemunya sperma dengan cel te
lur hingga anak tersebut lahir sampai bcsar dan mampu 
untuk berdiri sendiri. Jadi pada dasarnya manusia se~ 
jnk dilahirkan ceharusnyalah sudah bertanggung jawab 
atas segala apa yang diperbuatnya, hingfia kelak di - 
hndapan Tuhaii Penguasa Alain Semesta,

Jelaslah sekarang secara kenyataannya di dalam 
dunia ini, peranan kedua orang tua tidak bisa diabai- 
kan begitu saja. Bilamana hal ini dikaitkan dengan 
proses terjadinya bayi tabung dan bayi tumpangan, ina- 
ka banyak sekali ketimpangan-ketimpangan dalam hal 
teL'jadinya manusia secara sesungguhnya. Deberapa hal 
yang tidal; dapat diterima dalam proses terjadinya ba
yi tabung dan bayi tumpangan, yaitu, banyaknya penga- 
ruh-pengaruh lingkungan di luar dari peranan kedua 
orang tua yang bersanglcutan, Dengan kata lain dalam 
pro-jes terjadinya bayi tabung dan bayi tumpangan ti- 
rak akan dfipat mcmcnuhi essenci manusia yang sobenat?- 
■y-'.

3U
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BAD IV

HUBUNGAN B A Y I  TUMFAIIGAiJ TtHlUDAl' IBU 
YANG D J K O i i T K A K  R A H 1 H H Y A

Telah diterangkan pada bab oebeluwnya, ton ban:; 
apa yang dimakcud dengan bayi tumpangan, bagai.ma.na 
proper; terjadinya, dan apa yang dimaksud dengan ibu 
kontrakan atau disebut surrogate mother,

Pada dewasa ini, terutama di negara Barat, ibu 
kontrakan atau ibu pengganti selalu mendapat imbalan 
b?rupa materi (uang) atas jasa yang diberikannya. Dan 
bahkpn ada yang dengan sengaja mencari uang dengan 
jo.Icn demikian, yaitu, menjadi ibu kontrakan. Di Aine- 
î);;* banyak bermunculan biro jasa yang bersedia mono- 
1 <*n.g pasangan cun mi iotri yang menginginkon anak, 

t  nf,;-n menyediakan ibu kontrakan yang dapat dipilih 
>J'.’I pasangan suami istri tersebut,

Pada umumnya diadakan perjanjian terlebiJi da- 
hulu antara pasangan suami istri yang nicuginginlcan 
u k 'J: dengan calon ibu kontrakan. Bila di'lnpat k'j ' -- 

M.mi antara kedua belah pihak, maka sr0ala keff'r- 
in'ip ibu kontrakan dibebankan kepada pasangan mn'ii. 
i rIri yang mengontraknya* Biaya yang ditnnggung ol^b 
pasangan suami istri tersebut ter bn tar; ciojak ibu ?:on- 

*!'mi tn£ng'mdim( :f hnnil konnepni nn;ni I
i r i  t^rsobut, n m pai bayi tump? 11- m  dii->M rkar.

J9
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AO

Untuk menjadi seorang ibu kontrakan, maka wanita te\-~
sebut harus telah mempunyai anak sebelumnya dengan
rivayat kehamilan cukup bulan (aterm) t .uipa ada ko~

23lainan. Selain itu, calon ibu kontrakan yang dicari 
uedapat-dapatnya memenuhi persyaratan tertentu, r»c- 
suai dengan keinginan pasangan suami ist.ri yang bcr- 
sangkutan. Diharapkan calon ibu kontrakan tersebut 
mempunyai identitac/ciri-ciri yang lutmpir monyernpai 
istri dari pasangan yang tidak aubur tersebut. Ilicol- 
nya, tentang v/arna kulit, tinggi badan, w&rna rambut,

OAouku bangsa, v/arna mata dan lain sebagainya* 1 Hal 
ini dimaksudkan untuk monghindari lahirnya seorang 
anak yang mempunyai keadaan fisik yang jauh berbeda 
dengan orang tuanya, Y/alaupun begitu, cara yang dcmi- 
kian ini belum tentu dapat menjamin terpenuhinya lia- 
rapan yang seperti apa yang diinginkan*

Hubungan dari masing-masing pihak hanya terba-" 
las pada saat inulai mengandung sampai saat kelahiran 
bayi tumpangan. Sebagai akibatnya, maka begitu bayi 
tumpangan lahir, hilanglah liak yang selama :ini dite- 
ri.un oleh ibu kontrakan, tinggal kev/ajiban yang ado. 
yang harus dipenuhinya, yaitu, menyerahkan bayi yang

Wawancara I
^ Tempo (dari catatan kaki 3), op. cit,, h. 67.

23
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dilahirkamiya kepada pasangan suami istri yang meng- 
kontraknya. Hal ini bina dimengerti karena antara 
maoing-masing pihak telah terikat dengan suatu per- 
janjian terlebih dahulu. Dan di camping itu, ibu Icon* 

trakan tersebut tugasnya hanya dioewa/dikontrak rahim- 
nya guna kepentingan janin yang dititipkannyu sampai 
lahir.

Secara hukum, scsuai dengan isi perjanjian 
yang morpka buat, si ibu kontrakan hanya mempunyai 
hak dan kewajiban terbatao sampai anak yang dikandung- 
nya tersebut lahir. Hal ini tidak lain adalah untuk 
menjaga agar tidak terjadi hubungan atau ikatan batin 
an Lara ibu kontrakan dengan bayi yang dilahirkannya. 
Jadi nctelah anak lahir, maka fjecepatnyalah ci anak 
l;ersebut harus dipieahkan dari ibu yang melahirkannya. 
Hahkan ada yang menganjurkan, si ibu kontrakan tcrsc- 
bufc jangan sampai melihat anak yang dilahirkannya.
Ilal ini dirnaksudkan agar nantinya tidak terjadi cesu- 
nfcu hal yang tidak diinginkan, mioalnya, si ibu kon
trakan tidak mau melepaskan atau memberikan anak yang 
dilahirkannya, karena ia beranggapan bahwa anak yang 
dikandung dan dilahirkan tersebut adalah merupakan 
bfigian dari darah dagingnya sendiri. Hal nemacam ini
lah yang sebcnarnya tidak diinginkan sebelumnya, 
karena v/alau bagaimanapun juga ibu donor (ibu kontrak- 
•” ) IviLi' * raolcpaskan ana): yang dilnhirkmnya tidak

b^rarti jnenjual, sckaliguo juga bcrarti roenju*\l
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pnracaan keibuaniiya sendiri. ' Tetapi banyak ibu-ibu 
kontrakan yang mempunyai perasaan yang tidak bersalah, 
vjalau dikatakan oleh orang lain mclcpaskan anaknya 
sendiri.

rcr.1an.1ian Antara Ibu Kontrakan Denman Pasangan Guam! 
Iptri Yahft Menginginkan Anak

Ueberapa hal yang monyebabkan timbulnya per- 
janjian antara pasangan suami iatri yang tidak subur 
dengan Ibu kontrakan:
1. bagi pasangan Guai.il istri yang tidak subur, karena 

mereka sangat menginginkan seorang anak yang bcr- 
acal dari benih mereka sendiri;

42. pasangan suami istri tersebut menginginkan adanya 
seorang anak yang dapat meneruskan nama atau ke- 
lurunan untuk waktu-v/aktu yang akan datang sehingga 
nama keluarga tersebut tidak hilang;

j. menginginkan adanya hubungan-hubungan hukum, baik 
dengan ayah maupun dengan ibunya, mulai dari per* 
so^lan legitimasi sampai kepersoalan v/ar:i.san;

], bagi ibu kontrakan:
a, adanya rasa kasihan, sehingga timbul liasrut 

untuk ingin menolong pasangan suami .istri

or"Hamil dan Melahirkan Anak Untuk Orang Laui«, 
i/arnasavi, No, 71* Descmber 1984, h. 68,

2S
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yang t.i.clak subur terjobu I.;
b. adanya rasa. kcbanggaan pada dir.'j.nya, mcrasa 

hid upnya lebih berar li, k a r m a  dapa. I UH'ng'' r- 
jakan suatu pekerjaau yang dirasa pa l. i ng l>c-r- 
harga di dunia ini;

c. timbul kcbanggaan pada dirinya karena dapat
rmeinberikan suatu hadiah bagi pasangan suami ' 

istri yang tidak subur, yang tidak dapat di- 
nilai dengan materi (uang);

d. secara berterus terang, menjadi ibu kontrak
an karena adanya imbalan uang atas jasa yang 
diberikannya (bisnis).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, ma
ka timbul perjanjian antara keduanya.

Berikut akan saya bahas perjanjian tersebut 
d \.Lan hubungannya dengan kotentuan pasal 1320 BV/, 
y an j mengatur tentang ; Sahnya persctujuan-persctuju- 
nu yang d.tperlukan, antara lain ada 4 syarat yang 
h iruiJ dipcnuhi :
3. sepakat mereka yang raengikatkan dirinya;
2. kacakapan untuk membuat suatu perikatan;
5. suatu hal tertentu;
'I, nirjtu sebab yang halal.

pada butir pertama jelas terdapat suatu pcr- 
j-njran antara kedua belah pihak, yaitu, kcsepakatan 
aal.'-' .i pasangan cua:ni istri yang mengingin\ »u oir 
#■'>' -;an ibu yang dikontrak rahimnya untuk »1 \. ■ ompal i.
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jpnjn pasangan tprsol'ut, Apabila hal tc-re elm I.

■I i.a»ib'.1 analog! hukumnya, niaka akan terjadi suatu tut.-' 
bungan cewa menyewa berdasarkan pcrjanjian/kontral:, 
Sebogai akibatnya, maka akan inelahirkan adanya suatu 
liak dan kewajiban antara yang menyewakan rah vm (ibu 
koubrakan/aurrogate mother) dengan penyewa rahim (da- 
l?m Iv'l ini pasangan suami istri yang memiliki benih), 
Oleh l.'ir;ena itu antara keduanya, harus saling mornaluhi 
• idanya link dan kewajiban tersebut. Perjanjian yang 
<M.buat oleh masing-masing pihak hanyalali terbatao 

npai pada bayi tumpangan lahir, segera setelah bayi 
tumpangan lahir, maka A>utuslah hubungan kontrak ter- 
sebut♦

Dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan
5 ‘iV* 1 J'VMima biaya mulai persiapan menjadi ibu kon-
• -u ampai saat melahirkan, ditanggung oleh pa;;.'’ng-

- » i‘1 * 1 mi i. Urlri tersebut, termasuk di dalanmy; biaya 
>• ’ai- i 'ila.na menjalani proses bayi tumpangan,

1'ala bulir kedua, dapat dijclaskau d j. sini,

•• u l^h kcca'capan dalam mcmbuat suatu perikatan ada- 
! u\ L-rgantung dari masing-masing pihak. Dala-in lial 
” -nhuat suatu perikatan mereka dapat tnenggunukan ce~ 

uv; pengncara atau bj.ro jasa ypng tugar- untul 
it-liyani hal-hal yang .Mia hubungannya dong ■> iu-inj.'-m 
t { hut.

1 i butir li :, jelas k'O ! * • / 1 fc • J 5 ,*l i
■ _ ,V.it suatu hal •, ,• tnntu, y' i.tu, nd ».i ;r' *iJ
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dari pasangan auami istri yang menginginkan ana): 
dengan jalan proses bayi tumpangan, dengan cara mcng- 
kontrak rahim seorang ibu pengganti atau ibu kontrakan.

Untuk mombaiias butil* keompat, perlu penjolasan 
yang lebih mendalam. Dalam pembuatan bayi tumpangan, 
tcnlunya akan banyak mombawa akibat-akibat yang tidal: 
terpikirkan sebeluinnya. Mungkin di ncgara barat hal 
semacam ini sudah bukan menjadi masalah lagi. V/alau 
pada konyataannya banyak sekali kasus-kasus yang tim
bul sebagai akibat terjadinya bayi tumpangan. Sebagai 
contoh, adalah kasus yang pernah terjadi di Amerika 
Serikat, yaitu, ibu kontrakan tidak mau rnenyerahkan 
bayi (tumpangan) yang dilahirkannya kepada orang tua 
yang memiliki benih. J3ahkan kasus ini sampai disele- 
saikan di pengadilan. Di ncgara Timur mungkin hal ini 
tidak akan terjadi atau beltun terja&i, karena keba- 
nyakan negara Timur tidak atau belum mclaksanakan 
bayi tumpangan. Hal ini disebabkan pada umumnya nega- 
ra-negara Timur terhadap bayi tumpangan lebih banyak 
nie'Lihat dari sudut etika, moral, agama, dan hukum. 
Bahkan beberapa negara, terutama negara-negara Islam 
menganggap bayi tumpangan sebagai akibat hubungan 
t, uia, cchingga bayi tumpangan tersebut dimaoukkan l.e 
dalam anak luar kawin, dan hukumnya dipersamakan t) - 
nĝ in anak zina.

I’rO.nin alocan-alasan tersebut di t X , t .i\V
• i hr»» orapa paxuHngan yang menyatakan ..uat-j :.au 'af
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y,,»* t. !',( n 1.HU.Va b:‘iiyak borpongaruh t.<*i ha-Kp n i I a f ~n ‘ :n> 
iml’in p L.mu norma hidup di dalam manyaraka 1..

Donjan ter.lak;jananya j;uaLu prowoa ku.lahjran 
bayi t.umpangan, maka akan dapat timbul marjalab-ma::al ■ ih 
barn yang mungkin tidak p email terpikirkan aobolumnya. 
Akibafc yang mungkin talc dapat dihindari adalah torja- 
dinya keraneauan parental. Untuk ini bica diperlcira.- 
kan sebagai berikut, seorang ibu kontrakan molahirhan 
bayi tumpangan (bayi A), oetahun atau 2 tahun komudian 
ibu ini melahii'kan lagi bayi tumpangan (bayi B). An- 
tara bayi A dengan bayi B, bcnihnya beracal dari pa-- 
oangan cuaini istri yang berbeda. Secara kcbetulan, 
bayi tumpangan A dan B yang berlainan jenis saling 
mencinta, pada caat mereka cudah dewasa yang akhirnya 
oepakat untuk menerutfkan ke dalam jenjang perkawinan. 
Dan bL.lamana hal cemacam ini betul-betul tei’jadi, 
apnkah bukan merupakan suatu hal yang bertentangan 
dengan etika, moral, dan agama? Menurut paud.angan 
r.oyn hal demikian ini adalah terlarang, karena bagai- 
manapun juga kedua bayi tumpangan tersebut aewaktu 
jau In lerletak di dalam wad all/rahim yang sama, yaitu, 
di dalam natu rahim dari ibu kontrakan. Dengan deni- 
M'>ti i^rmaGalahan akan menjadi lebih kompl'1! . Sat*’
I * 1 niian yang U\rdahulu be]uni tcrjavnl, yailv,
1 ’'eabrohon bayi tumpangan, siapa yrw, m-uj^dv

f < *->rru»v ' ' ' ' j ■ * <1 i L'V’ibt'h 1 a •' ? 1 v r • 1
. * I |Vm ' " I f 'T .

A s
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*17

Berdasarknn uraian tersebut d.i atac, maka d.l 
no^ara kita oampai giukarang proses bayi tumpangan 
be'lum dapat diterapkan. Dengan kata lain, bilainana 
bayi tumpangan dilaksanakan di Indonesia, maka akan 
banyak mongundang ranksi dari masyarakat dan dapat 
menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Jadi 
jolsn r.ekali bila butir keempat dari pasal 1520 W  
hahwp perjanjian yang dibuat tidak bisa mnnorangkan 
J:c dal on! suatu sehab yang halal.

Di camping itu, bila dikaitkan dengan pasal 
1377 BW yang menyatakan, Suatu scbab adalah terlarang. 
apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bcr~ 
la*-,!anan dengan keousilaan baik atau ketertiban umum, 
’no^o u.caian-uraian di atas tidak dapat mcmemihinya. 
T̂ '.lam hal ini hubungan suatu aebab yang tak terpenuhi 
.dala]i apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 
1 < i bnn uinum.

Sampai saat ini, di negara kita beluin ada uu~
■Ap ig-undang yang mengatur adanya bayi tumpangan, Hal 
ini 1 ukan berarti setiap orang (warga negara Judanerjia) 
. uiul akukan pros^:; bayi tumpangan. Ktnda \'i ?it nacai'i 
» • » •'•1.*lah somata-mata /.-arena mciodo bayi. Ip'l’oangan

* ..cvupakan iyw.n v\an baru dalan v < .i».v U-» .
’ \ u- untuk ! mulang-iu.-dnii ‘j  i

■■i ■ sesuatu yang berkaitan dengan bayi I ivnpan^
■ -v ' ‘ lu'u’ ii 1 tv lama y  • 0, ‘- i -

• koimlok.
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1 o
•. ,J

Pada bngian ke tiua dari buku kUJIpdl;.. (DW), 
yang mengatiu' ton tang Perikatan, pasal 123U ayat J. 
monyebutkan, Semua persetujuan yang dibuat oecara 
call bcrlaku sebagai undang-undang bogi mereka yang 
mcmbuatnya, dan pada ayat 3 menyebutkan, Persetujuan- 
pnrcetujuan haruo dilakcanakan dengan itikat baik.
I3il? pasal ini dikaitkan dengan proses terjadinya 
bayi tumpangan, maka pada masing-macing pihak, antara 
pasangan suami istri di satu pihak dengan ibu liotrak
an di pihak lain, maka pasal 1330 BY/ inilah yang di- 
jadikan dasar untuk cahnya perjanjian antara mereka. 
Dengan demikian, maka cornua hal yang menjadi ici dari 
perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, akan 
borloku sebagai undang-undang yang harus mereka pa- 
tuh.i. Totapi dalam hal ini bukan berarti mereka bebac 
datam liienentukan perjanjian tersebut, melainkan haruc 
didasarkan dengen itikat baik, acalkan tidak melange 
gar kocusilaan atau ketcrtiban umum. Y/alaupun pcrikat- 
ati yang dibuat diduuai’kan dengan itikat baik, totapi 
bilamnna berakibat timbulnya keresahan di lingkungan 
n/>cyarakat, maka perikatan tercebut dianggap tidak 
Mr m^nnhi syarat.

;»'*bagai konsrkwensi dari t idak tori r'uuh la>.»
•! < i. : . ,ara.l sahnya s u a t u  p e r j a n j i a n ,  w *  *i iliac Ln*i- 

in , p ihak  d i k a  In Van t i d a k  c aka p  meJa-'nU-'n p ^ r j a n -  

' • • i ’ f* j n  i ah F'1' u  p 'hr ' k  d ap at  i ■ t.1 >?. ' .t"Tti 5
^ t  a t a u  J ‘ - ' j i a n  t e r r ^ b u t  l - a rO  1 *iM K* 1 ■
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nL/wi dejniltian, perjanjian yang dibuat mcngcnai bayi 
tumpangan (di Indonesia) dianggap batal dcmi hukum,

K/^'J^'cinan Pise] en^amk a n n y a  Bayi Tumpangan di 
Indonesia

Pormasala'nan yang rnenyangkut diaclenggarakan- 
nya bayi tumpangan adalah 3angat komplek, tidak b c - 
mudali aeperti apa yang terpikirkan. Karena dalam pe- 
ny«*l^]iggai'aannya b;»yi tumpangan banyak in oil i bat Iran 
i1 (’ Lbagai piliak, Lermasuk di dalamnya akiba L-alcibal 
y:»ng dapat di I j mbulkan certa rcakai-reaksi yang U  »•- 
j ';d i dalam iiiaoyarakaL.

Pada dasarnya hukum (di Indonesia) membed.akan 
■-•rti dari manusia, anak, dan buah kandungan ;jehingga 
timbul hukum yang melindungi masing-masing uncur ter- 
sobut. j.'engcrtian ini bcrbeda dengan pengert.ian yang 
ada di dalam lingkungan dunia kodoktoran, ronc<»rt'.î n 
mamujia dalam dunia kodoktc.ran lidak membedal an an- 
Lara buah kandungan, anak, dan manusia, seperti hal- 
nya yang tercantum dalam lafal suinpah doklcr, yaitu, 
ri/ya akan menghormati setiap hidup insani i/iulai dari 
yor'l pembuahan. Bcrbeda dengan ilmu hukum, ilmu ke- 
doktnr* »i melihat hidup dan mati ada]all morupakan î1- 
■‘l n I'niucJJ, sedangkan ilmu hukum meliliaUiya rcbagM 
i I a. Proses kehidupan manusia borawal dari bortf mu- 
'j-- nna 'Irngnn ;*ol 1‘lur yang tuinbub uri./i d.i .i .'•••• n 
« ■ ■ !■ '*)nbang hiv hidup di *h ■. ' V^di" r. * ,
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'••'i il•u’ai’ haI inihih, jnaka ahli-ahli kO'*ok t ■ j • ?i u\- v - 
"fplinn • •nva bacu untuk inenolong parangan uue.m i \ r lj* » 
aug i-'anln.L, dengan jalan bayi tu:npangan. .'l-rhinggp
■ vriju*' orang, fcerutama ahli hukum dipaksa untuk bcv- 
pikir tentang hal-hal yang uemula bolurn pernuh tor- 
•'Iki r/kan. Hal in.i. dapat dimcngcrti, karena dengan 
lahirnya atau torcipLanya manuoia b a m  (lahir) di 
In-'i:1. inakn nojak Ltulah tiiabul Ink dati Jcow*'j i.bau 
i’; ■ d •• i-’'ian-.;ia baru tcr:>ebut.

i^i.lsafah hidup bangou Tndouefjia br;rda-".u’kau
• a»u\,vi U  'x, wa.Lau aifatnya univei'aal totapi bnn^aa 
Ui-lou-’.-i la moinpunyai ciri khae tenjendi.ri, yang brr-

jejak zaman ncnek moyang dahulu. Uu,ijsa Inio- 
ao«ia adalah bang a a yang berkebudayaan tingg:, L-olalu 
uifiiijiuijung tinggi norma-norma keouuilaan dan agama,
. r’lingja Pancasila oeakan-akan sudah menjadi number
d.ari o-'gala cumber hukum di Indonesia. Pada hakikat- 
uyalah Paneacila cendiri adalah merupakan perwujudan 
>]̂ ci tujuan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, maka bilamana bayi tumpangan 
- 1  ;in liLerapkfvn di Indonesia, haruslali s»icaai dengnu 
j I'uncasila. Tegaunya penerapan bayi tumpongpn di 

! U* haruslah aecua.i dengan pandan0.i;i, p<'m!apal,
( -a t*p in i  bangsa Indon es ia .  Hingga cekau 'ng  i,:asib 

i  ̂ p-i- a.Lini ulam 1, ahl.i ilinu pon goU lnan  yang 

' y n l  bahwa y~ng d i lah iL ’kr.n h n j K

- .dalah » anak h-'.uil pr In* a* .-u
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).*• it\ i.Lu, kemungk iiwin yang tidak dapa t d i !ii.n I*’ t
i a I ah, adanya kurancauan paroutal, .Jinpa .a'iiunggnlmya
>l>u b Lologis dari anak tersebut. Menurut KJI. Kous-
id j j , j ika bayi l.umx>angan Ini d ianggap jw; ba(--,ai har.il

I'CJV.inalwm, maka lial ini Lidak hanya mnnbai/a konr;ck-
i

’.a i;1 i. dibidang hukum pordata, bahkan nio.rup.'»l;an suatu
kejahatan ("crime") yang diatur dalam pasal 2B4KUiIPid.
yang merupakan dolik aduan,^

Lulu, bagaimanakah a&ar bayi tumpangan dapat
diterapkan di Indonesia? Untuk mcnjawab pertanyaan
ini, maka dapat dilihat dalam Undang-undang Pcrkawin-
'in, pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2 yang niejnholeh--
kan suomi berpoligami, asalkan memenuhi porsyaratan
yang telali ditentukan. Pasal 3 ayat 2 UUP, mcnycbut-
kanf Pcngadilan, dapat memberi izin kepada scorang
runitj.i untuk beristri lebih dari seorang apabila di-
kehendaki oleh pihak-pihak yang bcrsangkutan. J)au
dalnm pasal 4 ayat 2 menyebutkan,

Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanyo. 
memberikan izin kepada seorang suami yang akan 
beristri lebili dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri;
b. isIri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

Lidak dapat dLsembuhkan;

Kocnv.a tji, "Bober-pn \.-p d- i P'*-" = ~ • 
i • ll.ikuin ttcngonai liayi Tabun0 1", ■' ’ ̂ ‘y a  TrJ ' ,
<j OJi IoIkt 1937 > h. 7.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN ANTARA ANAK YANG  
DILAHIRKAN SEBAGAI BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

HERMA SETIASIH



c. 'u;iri tidak dopat mclahirkan kcluruaau. ' 
Dengan demikian, bilamana ada pasangan suami 

istri yang inandul yang menginginkan anak, sesuai 
dengnn hukum Islam, maka benih mereka dapat dititip- 
kan ke istri kedua. Jadi di sini tidak ada ibu kon
trakan, sedangkan yang berlaku sebagai ibu kontrakan 
atau yang lebih topat adalah ibu pengganti, adalah 
istri kedua. Anak yang dilahirkan nanti tetap men
jadi anak suami dengan istri pertuma, oedang istri 
kedua berlaku sebagai ibu susuan.

Derkaitan dengan kemungkinan dapat diterap- 
konnya bayi tumpangan di Indonesia, maka pex-keinbang- 
an dan pembinaan hukum sangatlah diperlukan demi 
berlangsungnya ketertiban dalam masyarakat Indonesia. 
Pembinaan dalam bidang hukum haruslah mampu mencakup 
segala kebutulian hukum bagi perkembangan yang ter
jadi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran yang 
ada dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat ter- 
eapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai suatu 
P'pcarana untuk peningkatan dan penunjang porkem- 
hangau prmbangunan masyarakat secara mcnyoluruii.
Untuk itu, maka tiap individu haruslah tabu unsur- 
unsur yang mampu wendorong diri sendiri uji1;* h' ■-

Submit ti '*an T j i trosudibio, iri t^l* 1K>>1' 
r • ' Hukum Perd  ̂l;n tambahnn nnfl,• * > - > - . ,

V >'' a "" x , f K"‘{t i\t
.-■■A). l'.t tf■ . . Iv, 1981, h. \ i \
>■ h- ' * f ' ri pcnuli^ .

?7
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i-.■iifir»nr dalam menentukan pembinaan huhum j.i.u oend5r.».
K u-f'jia apapun ponilaian yang ada di hndupnn diri k.Lla 
"ilnn dari luar diri kita, dapat diterapkan atau tidal:, 
■naka diri kita cendirilah yang mampu menilainya* ITal 
Jni pouting karena diri kita adalah bagian terkccil 
dai’i masyarakat. Demikian juga lialnya dengan bayi 
tumpangan, apapun hal yang bentuknya dari luar, uni;tilt 
poneropannya, maka unour-unsur yang ada di dalam diri 
masyarakat scndirilali yang akan menentukan berlakunya 
hukvm dalam masyarakat tersebut.

Di dalam masyarakat yang pluralistic sepcrti 
Indonesia, tidak akan hanya ada catu jalan lceluar, 
t-Hap.i. haruo didasarkan pada baik pcrkembangan norma- 
norma hidup masyarakat, naupun pelaksanaan njriiia-
norma tcrr.ebufc dalam koseluruhan kaitannya dengan
... • . 28 1 "■ c i m roaxal..

Memang, hukum J i  Indonesia  belum mergutur ten- 

: m-, - ’ «.nya bayi tumpangan. IJolain hal i n i  nmtupol.aji 

I j  Ka.ru, dalam ilmu kedokleranpun boiu,\; ada k 's-  

kai i l n y a ,  karena untuk berhas i lnyu  pror>ot- 

I • 71 tumpangan (maupun bay i  ta b u n g ) , masih tci-g.antiuig 

da kond ia i  yang hai.k. Bahkan pada pcnyclJd i.kan-j*'’ -- 

< j -  I Ikan yang mc.mbav-a r i s i k o  g e n c t ik u ,  lJ j .,-1 ktd*

1 .■ *. ’t1 *1 urn dapat nuMuUrk tikan segi ponilif-n galj rya

‘■̂ 11,H. Koes'/adji, "Dcberapu Ar.ip'*’': d/v. P'lnrr.ci-
. i’■ >ir-i ’’Tcm/ r. ' !i • \ Tabung, T i " , » • J' 1';

* 1 :»07f f'.
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rA

1 * i h M u p  kehidupan manufiia serta bahaya-boliaya yarg 
nungkin dapat ditimbulkannya. Di camping itu, aebe- 
I'apa jauh keoepatan perkembangan keinajuan ilmu (ke- 
doktoran) tidaklah dapat dipastikan. Jadi selama ini 
noviiia-iionua penyclidikan tersebut iiiasili ditcnlukau 
oleh monusianya. Oleh karena itu, maka sebagai jalan 
’iclimr in.lah semua hal tersebut di at an harui; dida-
■ ’.nrkan pada kemanusiaan, dan jika tidak, maka hal

2°i I:u merupakan suatu kejahatan terhadap kcmanuciaaiu ^

1 bid., h. 7-
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UAB V

PKNUTUP

1 * ^-imp^l^n
a. Terdapat perbedaan dan porsamaan dalam prone:;, 

terjadinya bayi tabung dan bayi tumpangan, yang 
bcrakibat adanya konsclcwensi status hukum yang 
berbeda.

It. Bclum ada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur keberadaan bayi tabung dan hayi tum- 
pangan di Indonesia.

o. Bayi tabung dapat ditcrapkan di Indonesia,
asalkan oesuai dengan norma-norma baik kchidup- 
an dalam masyarakat.

d. Bayi tumpangan belum dapat diterapkan di Indo
nesia karena bertentangan dengan norma-norma 
baik kehidupan masyarakat Indonesia.

e. Pengaturan hukum tentang dilakukamiya bayi 
tabung dan bayi tumpangan, harus didukung oleh 
ni.l.ai-nilai moral, kebiasaan, agama yang liidup 
dilain masyarakat yang bersangkutan.

2̂1211

a. l’crlu suatu pcngaturan hukum terhadap i clat: v 
rr̂ -v bnyi talunj d°n bayi Lu"ip • p in»(np ^

■ / '  j-rtngaii i-T'.;1"), t e r j a d i  iv;^,  .■ L j  v. - ; j y  .i> „

'j'j
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ncg lif dnr.i. masyarskat seh.i ngju lie l<»r lib/'u 
uiiniin dapat terjaga.

b. rcngembangan dan pembinaan hukum hendaknya mampu 
mcngarahkan dan mampu menampung negala kebutulian 
hukum dalam kehidupan masyarakat, sesuai dcngrm 
perkembangan dan kcmajuan yang a<la dalam kehi
dupan masyarakat, sehingga bercapai. suatu. kotor- 
tiban dan kepastian hukum dalam usaha mencapai 
pembangunan masyarakat bangsa Indonesia dalam 
segala hidang.

c. Dalam pembinaan serta pembuatan hukum hendaknya 
tidak dapat begitu saja mengambil dari luar 
(ncgeri), tetapi segala sesuatu harus bersumber 
dari keadaan diri sendiri dengan mcmpcrhatikan 
unsur-unsur yang ada dalam diri yang dapat di- 
‘•Uitiibangkan.
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