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FSNDAHULUAN
BAB I

1. Permasalahan ; latar belakang dan rumusannya
Perkawinan merupakan suatu hal yang wajar dalam ke- 

hidupan mahkluk hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia. 
Di dalam perjalanan hidup manusia, terdapat siklus kehidup- 
an. Siklus tersebut dimulai dari proses kelahiran seseorang, 
kemudian raasa kanak-kanak, raasa dewasa, masa perkawinan, ma- 
sa tua dan ?khirnya meninggal dunia.

Masa perkawinan merupakan poros dari siklus tersebut. 
Dengan raelaksanakan perkawinan diharapkan akan memperoleh 
keturunan (anak), Dengan kata lain, eksistensi manusia da
pat dipertahankan melalui proses perkawinan.

Keturunan (anak) mempunyai arti penting di dalam su- 
atu perkawinan. Anak selain berfungsi sebagai penerus ketu
runan, juga berfungsi sebagai ahli waris harta kekayaan o- 
rang tuanya.

Hukum waris di Indonesia belum diatur secara unii'i- 
kasi. Belum ada hukum waris yang bersifat nasional. Secara 
g^ris besar, hukum waris di Indonesia saat ini ada tiga 
macam, yaitu :
(1) hukum waris adat, yang berlaku bsgi masyarakat adat ter- 

tentu, setiap masyarakat adat raerapunyai aturan sendiri- 
sendiri, sesuai dengan sistem kekeluargaannya ;

(2) hukum waris Islam, hanya berlaku bagi orang-orang yang

1
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2

beragama Islam ;
(3) hukum waris perdata barat, khuaus bag! orang-orang go- 

longen Eropa, golongan Timur Asing Tiong Hoa dan orang- 
orang lain Islam.

Jadi belum ada hukum waris yang bersifat nasional, yang 
berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hukum waris sangat erat hubungannya dengan hukum 
keluarga. Salah satu bidang hukum keluarga adalah hukum 
perkawinan. Mengenai perkawinan telah diatur di dalam Un- 
dang-Undang Noraor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang tentang 
Perkawinan (selanjutnya ditulis UTJ No. 1 Tahun 1974). Tu- 
juan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Tujuan tersebut secara jelas dan tegos disebutkan 
dalam pasal 1 tjtj No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai 
berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) (garis bawah 
dari saya) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan- 
an Yang Mgha Esa.

Yang dimaksud dungan keluarga disini adalah sekelompok o-
rang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Apabila dua o-
rang melangsungkan perkawinan, ingin membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal, pasti berkeinginan mempunyai anak.

Kehediran seorang anak sangat berarti dalam suatu

1R. Subekti dan R. Tjitrosu^ibio, Kitab Undang-Un- 
dang Hukura Perdata, cet. XVII, Pradnyn Paramita. Jakarta. 
1933.
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3

keluarga. Tanpa adanya anak dapat menimbulkan ketirapangan 
dalan keluarga tersebut. Ada juga laki-laki yang melakukan 
poligami dan bahkan sampai menceraikan isterinya dengan 
alasan si isteri tidak dapat mengandung dan melahirkan anak 
(mandul).

Tetapi tidak semua orang yang melangsungkan perka
winan akan memperoleh anak. 'laksudnya ada suatu perkawinan 
yang telah berlangsung lama, tetapi belum juga dikaruniai 
seorang anakpun. Apabila hal tersebut terjadi, maka pasang- 
an suami isteri yang bersangkutan akan berusaha dengan se- 
gala macam cara untuk bisa mendapatkan anak. Cara yang pa
ling modern pada masa sekarani: ini adalah melalui proses 
bayi tabung.

Dalam keadaan normal, kehamilan hanya bisa terjadi 
bil=» seorang wanita mengadakan hubungan kelamin dengan se
orang laki-laki. Dengan hubungan kelamin, sel sperma berte- 
mu (masuk ke dalam) sel telur (ovum), hal ini disebut pem- 
buahan. Keraudian terbentuklat erabrio, yang mengalami per- 
turabuhan terus-menerus sampai saat kelahirannya. Jadi ke- 
hamilan seorang wanita harus ctdahului oleh hubungan kela
min dengan seorang laki-laki.

Pada saat sekarang ini sudah ada penemuan baru bah- 
wa embrio bisa terbentuk tanpe adanya hubungan kelamin an-

Wildan Yatim, Reproduksl dan Bmbrlologl, cet. II, 
Tarsito, Bandung, 1932'.h . 116.

2
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tara wanita dengan laki-laki. Penemuan tersebut terkenal 
dengan istilah proses bayi tabung. Dengan kata lain seo- 
rang wanita bisa hamil tanpa harus mengadakan hubungan ke- 
lamin dengan seorang laki-laki, apabila wanita tersebut 
menjalani proses bayi tabung.

Dengan dikemukakannya proses bayi tabung ini sangat 
menggembirakan semua pihak. Wanita yang tadinya tidak bisa 
hamil menjadi bisa hamil. Sebagai contoh pasangan suami is
teri yang telah melahirkan anak sebagai hasil proses bayi 
tabung yaitu ppsangan suami isteri Tuan Farid Prawiranegara 
dengan ^y. Kadarsih.^ Tepat tanggal 22 Juli 1982 lahirlah

Aanak tersebut yang diberi nama Yuki Fitriah.
Orang melakukan proses bayi tabung ini untuk menga- 

tasi kesulitan terjadinya kehamilan. Pasangan suami isteri 
yang telah bertnhun-tahun menikah tetapi belum dikaruniai 
anak, mungkin disebabkan adanya sesuatu hal yang terdapat 
pada diri mereka (suami atau isteri). Hal-hal tersebut an- 
tara lain :
(1) keadaan saluran indung telur pada isteri tersumbat oleh 

daging atau lemak sehingga pada waktu coitus sperma dan 
ovum tidak bisa bertemu, keadaan seperti ini tidak mung
kin terjadi kehamilan ;

(2) keadaan batang penis suami yang terlalu kecil dan pen-

*"Bayi Tabung itu Cucunya ke-13"• Jawa Post, 30 Ju
li, 1982, h. 1.

4Ibld.,

4
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5

dek sehingga penis tidak mungkin dapat masuk ke dalam 
vagina pada waktu melakukan persetubuhan, padahal be- 
nihnya baik ;

(3) keadaan batang penis ausmi yang terlalu besar, sehingga 
pada waktu dilakukan persetubuhan bisa mengakibatkan 
liang senggama robek atau rusak, sehingga isteri raenga- 
latni kesakitan ;

(4) keadaan liang senggama isteri yang terlalu sempit.^
Dalam keadaan-keadaan seperti tersebut di atas, pa- 

sangan suami isteri memilih jalan dengan melakukan proses 
bayi tabung. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka memilih pro
ses bayi tabung semata-mata didasarkan pada motifasi pri- 
bedi dengan niat baik.

''Tiat yang baik ini me'npunyai peranan yang sangat 
penting dalam syari!at Islam.^ Setiap pekerjaan tergantung 
pada niat orang yang melaksanakannya. Seperti juga niat 
untuk memperoleh keturunan, harus didaserkan pada niat yang 
baik, sesuai dengan syari’at Islam.

T?n$uk menjalani proses bayi, tabung in’i yang harus 
dilaksanakan pertama kali adalah raemeriksa sperma si suami. 
Sperma diperiksa apakah mengandung benih yang baik atau

5Keputusan Muktamar Tarjih Muharaadiyah ke-21 di 
Klaten, Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam sorotan Hukum 
Islam, yersaTuan,- Yogyakarta, ~1yau, n, 74.

6 Ibid.,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN ANAK HASIL PROSES 
BAYI TABUNG DALAM PEWARISAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

FIFIN DWI NOVIANTI



6

tidak. Kemudian si isteri juga diperiksa. Dokter berusaha 
menentukan masa ovulasi isteri dengan tepat. Karena pada 
masa ini wanita mengalami masa subur, artinya sel telur 
telah masak dan siap untuk menerima kedatangan sperma untuk

ndibuahi. Sel telur yang sudah masak tersebut diambil (di- 
his^p) dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan di pe- 
rut. Kemudian sel telur tersebut diletakkan dan dipeliha- 
ra di dalam sebuah tabung kimia dan disimpan di dalam labo- 
ratorium yang suhunya telah disesuaikan dengan panas (suhu) 
badan wanita hamil, Tujuannya supaya sel telur tersebut te- 
tap bertahan hidup.

Selanjutnya sel telur ditetesi dengan sperma si su
ami* Terjadilah pembuahan di dalara tabung dan kemudian ter- 
bentuklah zygote. Setelah beberapa waktu yang dirasa cukup 
menurut pertimbangan medis, zygote tersebut ditanamkam pa
da rahim isteri yang meraang telah dipersiapkan untuk itu.^ 
Dengan de*nikian wanita tersebut (isteri) telah dapat dinya- 
takan hamil, yang nantinya akan melahirkan anak. Proses se- 
perti di atas disebut proses bayi tabung di dalam rahim 
isteri. Proses bayi tabung seperti tersebut di atas harus

^Wildan Yatira, op. cit., h. 62.
Q
"Bayi Tabung Buatan Indonesia’1, Tempo, 26 Juli,

1986, h. 59.
9Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di 

Klaten, op. cit., h. 59.
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ditempuh tiga tahap, yaita :
(1) pengambilan ovum dari ovarium isteri ;
(2) penempatan ovan tersebut dalam ae^uah tabung bersamaan 

dengan penempatan spermasuami sehingga terjadilan pem- 
buahan ;

(3) penempatan zygote kedalam rahim isteri.
Kemungkinr.n yang terjadi dari proses bayi tabung ini 

adalah bila rahim isteri tidak memenuhi syarat untuk per- 
tumbuhan dan kelangsungan hidup janin. Jika hal ini yang 
terjpdi maka zygote bisa ditana^kan pada rahim wanita lain. 
Ysng dimaksud wanita lain adalah isteri kedua atau wanita 
lain yang tidak ada hubungannya sama sekali.

Penemuan proses bryi tabung ini juga tidak luput 
dari orang-orang yang ingin menyalah gunakannya, yaitu de
ngan adanya. bank-bank sperma (donor sperma).^ Jadi proses 
bayi tabung dilakukan dengan mengambil sperma dari laki- 
laki lain.

Dengan demikian, ada tiga macam penyelenggaraan pro
ses bayi tabung, yaitu, (a) bayi tabung di dalam rahim is
teri ; (b) bayi tabung di dalam rahim wanita lain ; (c) 
bayi tabung yang spermanya dari laki-laki lain.

Hal ini menimbulkan permasalahan. Permasalahan ter
sebut adalah (a) bagairaanakah pandangan Islam tentang bayi

^'^inetta Roselani, "Bayi Tabung dan irtasalahnya'1, 
Fertlwi, Oktober 1937.
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tabung, yaitu mengenai hukum penyelenggaraannya dan status 
anak tersebut ; (b) kedudukan anak dalam pewarisan ; (c) 
bagaimana kedudukan anak hasil proses bayi tabung dalam 
pewarisan raenurut hukum Islam.

Perraasal^han inilah yang akan menjadi pokok pemba- 
hasan dalam penulisan saya ini.

2. Penjelasan Judul
Sesuai dengan hal di atas, raaka dalam skripsi ini 

saya memilih judul Kedudukan Anak Hasil Proses Bayi Tabung 
dalam Pewarisan menurut Hukum Islam. Kedudukan berarti sta
tus ?tau keadaan yang sebenarnya.^1 Anak hasil proses bayi 
tabung berarti anak yang dilahirkan dari proses pembuahan 
dan terjadinya zygote di luar tuhuh ibunya, melainkan di 
dalam sebuah c^wan petri (tabung kimia) dengan bantuan me
dis. Pewarisan adalah perpindahan harta kekayaan yang di- 
sebabkan karena kematian seseorang, atau perpindahan harta 
kekayaan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang 
yang masih hidup. Pewarisan menurut hukum Islam maksudnya 
pewarisan tersebut ditinjau berdasarkan hukum Islam.

3. Alasan Pemlllhan Judul
Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengeta-

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, h. 2bd*
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huan di bidang kedokteran dan teknologi, membawa pengaruh 
dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan keluarga pada 
khususnya. Wanita pada jaman dahulu bila tidak bisa hrmil 
dan raelahirkan anak akan pasrah menyerah pada nasib. Teta
pi tidak demikian dengan masa sekarang, perkembangan ilrau 
pengetahuan telah maju dengan pesat. Penemuan mutakhir un- 
tak menghadapi kesulitan kehamilan adalah melalui proses 
bayi tabung. Sehingga wanita yang dulunya menemuikesulitan 
untuk hamil bisa diatasi dengan proses bayi tabung ini.Te
tapi tidak hanya srmpai disini masalahnya. Penemuan ini 
nenimbulkan masalah baru, yaitu b;.gaimana hak mewaris anak 
tersebut terhp.dap harta kekayaan orang tuanya, dan bagaima- 
nakah anak tersebut dalam hal mewaris, khususnya menurut 
hukum Islam. Berd.-isarkan alasandi atas saya tertarik dan 
berminat untuk membahasnyn dalam skripsi ini,

4. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingln snya capai dalam penulisan skrip- 

si ini adalah (a) memberikan sumbangan pikiran kepada ma- 
syarakat yang mungkin bermanfaat ; (b) untuk menambah per- 
bendaharaan tulisan ilmiah pada kalangan mahasiswa khusus
nya dan pada masyarakat pada umumnya ; (c) untuk melengkapi 
tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hu
kum*

9
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Metodologi
Pada penulisan skripsi ini saya mempergunakan :

Pendekatan Masalah.
Dalam pembahasan skripsi ini saya mempergunakan pende
katan yoridis dan sosiologis, artinya berdasarkan teori 
yang adat ditambah dengan kenyataan dalam praktek.
Sumber Data.
Sebagai penunjang pendekatan masalah yang timbul, data 
yang saya pergunakan adalah melalui studi kepustakaan 
yang berupa buku# artikel media'•masa, peraturan perun- 
dang-undangan dan observasi lapangan.
Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data*
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pi- 
hak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang diba- 
has dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan 
dengan cara menghubungkan data yang berkaitan dan dia- 
dakan klasifikasi.
Analisis Data.
Data yang telah terkumpul dianalisa berdasarkan metode 
deduksi, yaitu dari kenyataan yang ada dalam praktek 
ditambah dengan teori-teori hukum (khususnya hukum Is
lam) dan disiplin ilmu lain yang ada hubungannya dengan 
penulisan skripsi ini, kemudian ditarik kesimpulan.

Pertanggung.jawaban Sistematika
Materi pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab.
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Fendahuluan saya letakkan pada awal bab, sebab merupakan 
pengantar yang menggambarkan secara umum inti peratasalahan, 
disamping untuk memudahkan pembaca dalam memahami keselu- 
ruhan skripsi,

Dalam bab II, saya uraikan pandangan Islam tentang 
bayi tabung. Untuk itu saya uraikan terlebih dahulu hukum 
penyelenggaraan proses bayi tabung, kemudian dibahas me- 
ngenai status anak hasil proses bayi tabung, yaitu tentang 
keabsahan anak tersebut, sebagai anak sah ataukah bukan.

Kedudukan anak dalam pewarisan, saya letakkan pada 
bab III, sebagai gambaran anak yang berhak dan anak yang 
tidak berhak mewaris harta kekayaan orang tuanya. Bab ini 
sebagai dasar pembahasan pada bab selanjutnya yaitu bab 17.

Pada bab 17, saya uraikan tentang pewarisan terha- 
dap anak hasil proses bayi tabung, lebih terinci lagi da
lam sub bab nya, yaitu bayi tabung di dalam rahim isteri, 
bayi tabung di dalam rahim wanita lain dan bayi tabung de
ngan sperma donor. Karena macam-macam penyelenggaraan pro
ses bayi tabung menimbulkan perbedaan status anak dan oto- 
matis menimbulkan perbedaan dalam pewarisannya.

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penutup seba
gai bab terakhir, saya letakkan dalam bab V, karena dalam 
bab ini akan tergambar dengan jelas adanya kesimpulan yang 
lebih memudahkan pembaca untuk mengetahui keseluruhan ma- 
teri skripsi ini, dan pada bab ini pula saya mencoba mem- 
berikan sedikit s-.ran yang mungkin bisa diterima*

11
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PA'IDA NOAH ISLAM T D N T A W  BAYI TABUNG
BAB II

Pertumbuhan ilmu dan teknologi yang semakin maju 
termasuk didalamnya penemuan peralatan-perlatan medis baru 
sehingga dapat menbahagiakan kehidupan manusia adalah se- 
suatu yang sangat kita dambakan. Namun tidak seluruhnya 
hasil penemuan ilmu dan teknologi tersebut dapat digunakan 
untuk kebaikan dan kemaslahatan bahkan bisa juga membuat 
kekaceuian dan kesen^saraan didalam masyarnkat. Semuanya 
itu tergantung pndn mental dan kesiapan manusia yang akan 
mempergunakannya.

Pada dasarnya Islam raenerima dan menyambut baik a- 
tas keberhasilan dan kesuksesan penemuan ilmu-ilmu baru 
termasuk juga dalam bidang teknologi dan bidang medis. Bah
kan Islam menganjurkan umatnya untuk membekali dirinya de
ngan ilau pengetahuan, guna dapat mengolah alam semesta,

♦Ilmu pengetahuan dan hasilnya yang didapati manusia meru- 
pakan ketentuan Allah SWT,.*'

Penemuan proses bayi tabung adalah salah satu dari 
keberhasilan ilmu pengetahuan dalam kerja sama antara bi
dang teknologi dan bidang medis, Hal ini sangat didambakan 
oleh orang yang membutuhkannya yaitu pasangan suami isteri

1Keputusan Muktamar Tarjih Muhamraadiyah ke-21 di 
Slaten, op.cit., h. 60.
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yang telah la .a menikah tetapi belum juga dikarvmiai anak.
Il:nu pengetahuan (termasuk penemuan proses bayi ta

bung) adalah salah sr.tu sumber hukum ketiga dari hukum Is
lam. Sumber hukum ketiga dari hukum Islam adalah ijtihad 
(ijtihadiyah). Hukum untuk melakukan ijtihad bagi orang- 
orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, ada tiga macam, 
yaitu :
(1). ?ardu ’ain bagi orang-orang yang diminta fatwa hukum- 

nya mengenai suatu masalah yang terjadi, dan ia kha- 
watir masalah itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, 
Demikian pula, jika .masalah itu menimpa dirinya dan
ia mengetahui hukumnya ;

(2), Pardu kifayah bagi orang yang meminta fatwa hukumnya 
mengenai suatu masalah yang ia tidak khawatir masalah 
itu akan lenyap, sedangkan selain dia masih terdapat 
mujtahid-mujtahid lainnya. Maka apabila para mujtahid 
itu tidak ada yang melakukan ijtihad, mereka berdosa 
semuanya. Tetapi bila ada salah seorang dari mereka 
memberikan fatwa hukumnya, maka gugurlah tuntutan me
lakukan ijtihad atas mereka ;

(3). Sunnat, apabila melakukam ijtihad mengenai masalah- 
masalah yang belum atau tidak terjadi ;

(4). Haram bila ijtihad tersebut tnengenai (terhadap) masa- 
lah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya berdasar
kan nash yang qath'i (pasti) adanya dan petunjuknya,
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dan juga berdasarkan ijma' para ulama.
Ilmu pengetahuan khususnya proses bayi tabung ada

lah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
baik pada jama.n Nabi maupun pada jaman sahabat-sahabat Na- 
bi, oleh karena itu termasuk ijtihad yang hukutnnya sunnat.t 

Orang yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad 
(yaitu nujtahid) wajib hukumnya bagi mereka untuk melaku
kan ijtihad. Sejak wafatnya Nabi, nash-nash Al-Qur'an dan 
sunnah Rasul telah berakhir. Sedangkan peristiwa-peristiwa 
yang baru terus terjadi, sesuai dengan perkembangan masya- 
rakat dan kemajuan jaman. Sudah tentu harus diusahakan un
tuk mengetahui hukumrhukuranya, dan yang bisa mengetahui 
serta menetapkan hukum-hukmnya itu hanyalah mujtahid. Ka
rena itu bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk berij- 
tihad, wajib melakukan ijtihad. Dan jika ia tidak boleh 
atau tidak mau melakukan ijtihad, niscaya tidak bisa mene
tapkan hukum-hukum Islam herhadap masalah-masalah yang di-

*c a n  hukumnya.
Hukum dari hasil ijtihad seorang mujtahid tidak me- 

ngikat dan tidak menjadi hujjah bagi seluruh umat Islam, 
tetapi mengikat dan raenjadi hujjah bagi mujtahid yang ber-

2Masjfuk Zuhdi, Tengantar Hukum Syarlah, cet. I,
Masagung, Jakarta, 1937, h. 137.

5rbld.( h. 143.
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sangkutan, 'lujtahld horus melaksanakan hasil ijtihadnya 
secara konsekwen selama tidak diubahnya.

j Sehubungan dengan penemuan proses bayi tabung ini, 
umat Islam bebas menentukan pandangannya, apakah dis meno- 
lak rtaukah menerim?nya. Pada umumnya (kebanyakan dari pen- 
dapat ulama) raenerima ijtihad tentang proses bayi tabung 
ini asal atas dasar niat yang baik, mempunyai tujuan baik, 
kenudian sel sperma serta sel telurnya berasal dari pasang
an suami isteri yang mempunyai hubungan perkawinan yang 
sah, serta alasan tidak dapat me;apunyai keturunan dapat di- 
buktikan, dan hrrus ada kesepakatan antara pasangan suami 
isteri yang bersangkutan.

Hukum Islam memang luwes, dapat digunakan oleh si- 
apa sa,ja dan dalam keadaan bagairaanapun juga. Bahkan dapat 
juga digunakan untuk berbuat maksiat. Semuanya itu tergan- 
tung pada kesiapan dan mental orang yang raempergunakannya.

Dplam menghadapi ilmu pengetahuan, hukum Islam ti
dak bersikap apriori, artinya hukum Islam tidak menolak 
cara-cara lama karena usangnya dan tidak begit^u saja mene- 
rima cara-cara baru karena barunya, melainkan akan memper- 
timbangkan cara-cara tersebut serta menilainya terhadap 
kemaslahatan umum.

Oleh karenanya hukum Islam dapat hidup dalam ling- 
kungan apapun, bahkan dapat hidup ditengah-tengah masyara- 
kat yang serba kompleks. Hukum Islam itu bersifat fleksi- 
bel artinya selalu mengikuti perkembangan jaman dan sesu-
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ai dengan kebutuhan rar-nusia.

1. Hukum Penyelenggaraan Proses Bayi Tabung nJ
?enyelenggaraan proses bayi tabung adalah bersifat 

individu dan bermotifasi pribadi untuk memenuhi kebutuhan 
pribadinya yaitu untuk kelanjutnn keturunannya dan sebagai 
ahli waris harta kekayaannya.

Proses ini mungkin hanya akan dilakukan oleh pasang- 
an suami isteri yang telah lama menikah tetapi belum juga 
dikaruniai anak. Hal ini terjadi disebabkan adanya kelain- 
an pada diri suami atau isteri, jadi bukan karena benihnya 
tidak subur. Kelainan tersebut mungkin berupa :
(a) saluran indung telur isteri yang tersurabat ;
(b) batang penis suami terlalu besar ;
(c) batang penis suami terlalu kecil ;
(d) liang senggama isteri terlalu sempit.
Denr;*n adanya keadaan-keadaan seperti diatas, apabila sua
mi atau isteri termasuk salah satu dari kategori itu, raa- 
^a timbulah niat untuk menempuh jalan apapun.&sal mendapat 
anak. Kea&aan seperti diatas secara alami tidak mungkin 
terjadi kehamilan, karena sel sperma dan sel telur tidak 
mungkin akan berternu.

-■ snyelenggaraan proses bayi tabung ini semata-mata 
^idasarkan pada metifasi pribadi dengan niat baik, sesuai 
dengan syari'at Islam, Sesungguhnya suatu pekerjaan itu 
tergantung pada niat orang yang melaksanakannya. Jika niat-
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nya baik maka pelaksanaan dan hasil pekerjaan itu akan ba
ik, deni-cian pula sebaliknya, bila niatnya buruk maka pe
laksanaan dan hasil pekerjaan itu akan buruk.

Demikian pulp dengan pelaksanaan proses bayi tabung 
ini juga harus didasari dengan niat yang baik yaitu me.nper- 
oleh keturunan demi kebahagiaan ruraah tangga deigan berda- 
sarkan ketentuan-ketentuan yar.g telah ditetapkan dalam sya- 
ri 'at Islam.

Pelaksanaan proses bayi tabung ini banyak melibat- 
kan orang yaitu, tenaga medis, suaai, isteri, wanita yang 
mengandung dan yang melahirkannya (bila isteri tidak mara- 
pu mengandung. sampai saat kelahiran), laki-laki yang donor 
sperm? (bila sperma suami tidak su’̂ur). Keterlibatan banyak 
orang ini menimbulkan masalah baru, antara lain berdasar- 
kan psikologis fnak, yf-itu rasa ingin taunyp si anak untuk 
mengetahui siapa bapak biologisnya dan untuk apa ia dila- 
^irkan di dunia ini.

Untuk mengetahui hukum pelaksanaan proses bayi ta
bung ini, kita harus me igetahui ketentuan-ketentuan sara' 
yang berhubungan dengan masalah pembuahan (pertemuan sel 
^elur dengan sel sperma), yaitu harus didasari dengan per
kawinan y^ng sah. Sehubungan dengan pembuahan itu sendiri 
hanya bisa terjadi dengan melakukan hubungan kelami.n anta
ra laki-laki dengan wanita, maka hubungan kelamin tersebut 

harus didasari dengan perkawinan yang sah. Hal ini sesuai 
dengan Piqh yang artinya ’’Hukum asal seksual rdalah haram,

17
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Akecuali bila datang dalil yang membolehkannya", maksudnya 
adalah pada dasarnya hubungan seksual (kelamin) sntara la- 
ki-laki dan wanita adalah haram hukumnya, kecuali bila ada 
hrl yang menghalalkan. Satu-satunya hal yang menghalalkan 
adalah perkawinan yang sah. Sebagai konsekwensinya, menge- 
nai hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan (akibat- 
akibat dari perkawinan) bila dilakukan harus jelas hukum
nya dan ada landasan hukumnya. Bila tidak maka haram hukum 
nya.

Mubungnn kelamin antnra laki-lnki dan wanita yang 
tidak didasari dengan perkawinan yang sah adalah zina. Dan 
akibatnya akan menimbulkan kekacauan dan bahkan akan menye- 
satkan. Hubungan kelamin yang demikian ini dilarang dalam 
Islam karena terraasuk kejahatan yang menurunkan martabat 
keturunan dan juga akan merusak tata hukum yang telah di- 
bina dalam kehidupan masyarakat.^

Fada saat ini, ilaiu pengetahuan telah berkembangan 
dengan pesatnya. Banyak penemuan-penemuan baru sehubungan 
dengan proses pe:nbuahan ini, satu diantaranya adalah pro
ses bayi tabung. Proses bayi tabung ini adalah su^tu proses 
pembuahan (pertemuan sel telur dengan sel sperma) yang di
lakukan di luar rahim manusia, melainkan di dalam sebuah

^Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di 
Klaten, op. cit., h. 75.
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cawan petri (tabung kimia) dengan bantuan medis. Fungsi ca- 
wan petri disini sama dengan saluran indun telur wanita 
yaitu sebagai tempat terjadinya pembuahan.

Hasil dari suatu pembuahan adalah terbentuknya zy
gote. Proses selanjutnya (secara alami), zygote meluncur 
menuju rahim. Di dal^'i rahim zygote berkembang menjadi em- 
brio dan berkembang terus makin lama makin besar dan akhir- 
nya menjadi bayi yang sempurna keiudian lahir bila usianya 
sudah cukup.^ Pada proses bayi tabung, zygote tersebut di- 
tanp’nkan ke dalam rahim wanita. Proses selanjutnya sama se
perti bayi-bayi pada umu.nnya.

Akal manusia memang pandai. Berdasarkan pelaksanaan 
proses bayi tabung tersebut, timbul gagasan tentang kemung- 
kinan-kemungkinan yang akan dilakukan orang bila dikaitkan 
dengan hukum Islam. Semungkinan tersebut adalah :
(a). Sel sperma dan sel telurnya berasal dari pasangan su- 

a-ni isteri yang telah melakukan perkawinan yang sah. 
Pelaksanaan proses bayi tabung yang demikian ini di- 
Perbolehkan dalam Islam, karena sesuai dengan syari*
St Islam.

(b). Sel telur dan sel sperraanya dari pasangan suami iste
ri yang sah, tetapi setelah diadakan pemeriksaan se
cara seksama oleh dokter, ternyata rahim isteri tidak

^"Bayi Tabung Buatan Indonesia1*, op.cit., h. 61.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN ANAK HASIL PROSES 
BAYI TABUNG DALAM PEWARISAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

FIFIN DWI NOVIANTI



20

memenuhi syarat untuk kehidupan dan pertumbuhan janin 
sampai saat kelahiran. Dan setelah mengadakan musya- 
warah tercepailah persetujuan bahwa zygote hasil pro
ses bayi tabung tersebut di tanamkan pada rahim wani
ta lain. Pelaksanaan seperti ini tidak diperbolehkan 
didalam Islam, karena dapat diartikan bahwa suami me- 
^asukan soermanya ke dalam rahim wanita lain, yang 
berarti juga sebagai berbuat zina. Zinr adalah haram 
hukumnya. Tetapi bila wanita itu adalah isterinya ju
gs (isteri kedua atau ketiga) yang telah dikawininya 
3ecara sah, maka perbuatan tersebut tidak termasuk 
zina. Dan menurut syari'at Islam diperbolehkan.

(c). Sel sperma dari laki-laki yang bukan suaminya (yang 
dibelinya dari bank sperma) atau sel telurnya dari 
wanita lain yang bukan isterinya. Jadi hubunfrannya je- 
las tanpa didasari dengan perkawinan yang sah. Hal 
inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tidak 
sesuai dengan syari’at Islam dan haram hukumnya, ka~ 
rena termasuk perbuatan zina. Memang secara forrail, 
baik secara yuridis rnaupun praktis tidak terdapat un- 
sur-unsur zina, yaitu memasukan penis kedalam vagina 
(faraj), tetapi hal-hal yang terjadi sebagai akaibat 
drri perbuatan tersebut adalah tidak sah, karena tan
pa didasari oleh hukum. Hal yang demikian ini adalah 
haram hukumnya.
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2. Status Anak Hasil Proses Bayi Tabung
Dalam pelaksanaan proses bayi tabung ini melibptkan 

beberapa pihak yang masing-masing mempunyai tanggung jawab 
hukum. Pertama adalah pihak suami isteri yang mampunyai 
hajat atas kehadiran anak, kedua adalah pihak peneliti, se- 
perti ilmuwan, peneliti, dokter dan para raedis, ketiga ada
lah pihak-pihak lain seperti bank sperma (laki-laki donor 
sperma), wanita donor ovum dan wanita sebagai ibu titipan 
(yaitu wanita yang mengandung bila rahim isteri tidak meme- 
nuhi syarst untuk hamil), pihak keempat adalah bayi yang 
dilahirkan.

■-eterlibptan pihak ketiga, yaitu laki-laki donor 
sperms, wanita donor ovum maupun wanita ibu titipan, me- 
nimbulkan masalah bagi anak yang dilahirkannya, baik rae- 
ngenai status anak, hak dan kewajiban terhadap orang tua- 
nya maupun hak mewaris anak tersebut. Pada penulisan ini 
nanya akan dibahas mengenai status dan hak mewaris anak 
"tersebut.

Sebelum membahas status maupun hak waris anak hasil 
Proses bayi tabung ini, terlebih dahulu akan dibicarakan 
tentang masalah perkawinan. Dari perkawinan bise. ditentu- 
kan mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan. Dalam pe- 
ngertian luas perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 
laki-laki dengan seorang wanita yang bertujuan untuk hidup 
^ersama dalara s?tu rumah tangga dan untuk memperoleh#ketu- 
runan menurut ketentuan sara'. Atau dengan kata lain, tu~
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juan perkawinan pada garis besarnya adalah untuk memenuhi 
tuntutan jasmani dan rohani disamping mendapatkan keteneng- 
an dan ketentraman dalam hidup berumah tangga.

"Tikah adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan ha- 
lalrfya tolong menolong dan pergaulan antara laki-laki dan 
wanita. Bahkan nikah merupakan satu-satunya jalan yang meng- 
halalkan pergaulan khususnya dalam arti hubungan kelamin 
antara laki-laki dan wanita. Bila perkawinannya sah, maka 
3emua yang ada sebagai akibat dari perkawinan itu adalah 
sah hukumnya, seperti hal-hal yang berhubungan dengan nuth- 
fah, kehamilan dan kelahiran.

Berikut ini akan dibahas tentang keabsahan anak se
bagai hasil proses bayi tabung.

a . Bayi tabung sebagai anak sah.
Sah tidaknya anak sangat tergantung pada sah tidak- 

Aya nya perkawinan orang tua yang melahirkannya, yakni sa
at terjadinya peibuahan. Pembuahan tersebut terjadi sesu- 
dah dilaksanakannya perkawinan (ijab khabul) ataukah sebe- 
lumnya* Bila pembuahan terjadi sesudah dilaksanakannya per
kawinan maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah, dan 
apabila pembuahan itu terjadi sebelum perkawinan maka anak 
yang dilahirkan adalah anak tidak sah.

Sama halnya dengan anak yang dilahirkan sebagai ha
sil proses bayi tabung. Dia akan berstatus sebagai anak 
sah apabila sel telur dan sel spermanya berasal dari suami
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isteri yang sah perkawinannya. Pembuahan dilakukan setelah 
suami isteri yang bersangkutan raelaksanakan perkawinan, 
dan setelah terbentuknya zygote, zygote tersebut ditanam- 
kan pada rahim isteri;sampai saat kelahirannya.

Pada proses yang demikian, status anak yang dilahir
kan adalah anak sah. Ia mempunyai hubungan nasab dengan 
ayah dan ibunya. la mempunyai hak dan kewajiban terhadap 
orang tuanya sebagaimana hak dan kewajiban anak kandung.

Tetapi akan timbul masalah lagi, bila berdasarkan 
pemeriksaan dokter ternyata rahim isteri tidak memenuhi 
syarat untuk kehidupan dan pertumbuhan janin sampai saat 
terjadinya kelahiran. Kalau memang demikian keadaannya, 
zygote bisa ditana.nkan pada rahim isteri kedua asal diper- 
janjikan lebih dshulu dan ada kesepakatan diantara pihak- 
pihak yang berkepentingan.

Hal seperti tersebut diatas diperbolehkan dalam Is
lam karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dasar- 
nya adalah isteri kedua ini telah dinikahi secara sah oleh

7suami ya-ig barsangkutan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan dikeiudian hari, maka harus dipenuhi sya
rat sebagai berikut :
(a) isteri yang mernpunyai sel telur betul-betul menurut 

pemeriksaan dokter rahimnya tidak memenuhi syarat un-

23

Keputusan !!uktamar Tarjih Muhamraadiyah ke-21 di 
Klaten, op. cit.t h. 73.

7

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN ANAK HASIL PROSES 
BAYI TABUNG DALAM PEWARISAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

FIFIN DWI NOVIANTI



tuk kehidupan d?n pertumbuhan janin sampai saat kela- 
hiran ;

(b) isteri yang dititipi secara alamiah tidak bisa hamil, 
tetapi rahimnya memenuhi syarat untuk kehidupan dan 
perturnbuhan janin sampai saat terjadinya kelahiran ;

(c) adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkut- 
an tentang pemeliharaan bayi tersebut setelah terjadi
nya kelahiran.

Dalam keadaan seperti di atas, anak yang dilahirkan 
mempunyai dua iba, yaitu ibu yang mempunyai sel telur dan 
ibu yang melahirkannya. Ditinjau d^ri segi yuridis, anak 
tersebut adalah anak ibu yang mengandung dan melahirkannya 
sebab secara nyata anak tersebut memang lahir dari ibu yang 
melahirkannya. 3edangkan ibu yang mempunyai bibit (sel te
lur) hanya menitipkan saja, tidak melahirkan. Tetapi bila 
ditinjau lebih mendalam dan seksama maka anak tersebut a- 
dalah anak ibu yang mempunyai bibit, karena ibu yang me
ngandung dan melahirkan hanya sekedar menerima titipan sajs.

Semua itu ada akibat hukumnya sendiri-sendiri. Be- 
ngan ayah dan ibu yang mempunyai sel telur ia mempunyai 
^ubungan derah (nasab) dan berstatus sebagai anak sah. Hak 
dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Dengan ibu yang 
melahirkannya, ia berstatus sebagai anak susuan, sebab ja- 
n in itu sehari-hari memakan makanan dari ibu yang ditern- 
Patinya.

24
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b. Bayi tabung sebagai anak tidak sah.
Apabila setelah diadakan pemeriksaan secara teliti 

°leh dokter ternyata rahim isteri tidak memenuhi syarat 
bagi kehidupan dan pertumbuhan janin, dan suarai hanya mem
punyai seorang isteri saja, maka zygote tersebut ditanara- 
kan pada rahim wanita lain sampai saat terjadinya kelahir
an. Sedangkan wanita tersebut tidak mempunyai hubungan per
kawinan yang sah dengan suami yang bersangkutan.

Secara raedis dan sectra nyata dapat dibuktikan bah
wa sperma suami masuk ke dalam rahim wanita yang bukan is
terinya, meskipun tidak melalui hubungan kelamin. Menurut 
hukum Islam, seorang laki-laki yang memasukkan air maninya 
ke rahim wanita yang bukan isterinya adalah haram hukumnya. 
Merena hal tersebut termasuk perbuatan zina,

Perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang sangat 
tercela dan dikutuk oleh Allah SWT. Dan juga tidak sesuai 
dengan tujuan syari'at Islam. Apabila sampai anak itu la- 
hir, maka kedudukan anak itu menjadi kabur. Siapa yang ber
hak atas anak tersebut.

Anak tersebut mempunyai dua ibu, yaitu ibu yang 
roenpunyai sel telur (bibit) dan wanita lain yang mengan- 
dung dan melahirkannya. Dengan ayahnya, sudah jelas bahwa 
finak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, akibatnya ia 
tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya (laki- 
laki yang memiliki sperma) serta keluarga ayahnya, Dia ha- 
nya mempunyai hubungan darah dengan ibunya (wanita yang
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mempunyai sel telur) dan keluarga ibunya. Sebagai akibat-
nya dia mempunyai hak dan kewajiban terhadap ibunya dan ke
luarga ibunya tersebut. Sedangkan dengan ibu yang mengan
dung dan melahirkannya, dia tidak mempunyai hubungan apa- 
apa, sebab ibu ini hanya sebagai penerima titipan saja.

Status anak tersebut adalah sebagai anak tidak sah, 
dapat dipersamakan dengan anak yang diperoleh di luar per
kawinan, berarti sama dengan anak zina.

Ada satu kemungkinan lagi untuk dapat dilakukan pro
ses bayi tabung, yaitu sperma atau sel telurnya dari laki- 
laki lain atau wanita lain. Disini melibatkan laki-laki 
atau wanita pedonor bibit, dikarenakan sperma suami atau 
sel telur isteri tidak subur.

Proses bayi tabung semacam ini telah banyak dilaku
kan di negara-negara Barat.Kaum wanita dengan alasan gene- 
tik (supaya memperoleh keturunan yang baik) membeli sper
ma pada bank sperma, kemudian dilakukan inseminasi buatan 
atau melalui proses bayi tabung. Dengan harapan akan diper
oleh keturunan yang baik tanpa harus ternoda (karena hubung
an seksual).

Seperti kasus Peter Porbes, seorang ahli kandungan 
di Washington DC. Dia telah 30 tahun lewat menyurabangkan 
spermanya kepada 33 ibu. Juga di California yaitu telah 
ada bank-bank sperma sejak tahun 1982. Pada bank sperma 
tersebut telah dilengkapi pula dengan daftar nama dan
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Qalamat pemilik sperma. Hal ini untuk menjaga bila anak- 
anak yang telah dewasa mencari ayah biologisnya (laki-la- 
ki pemilik sperma).

Tampak jelas bahwa pertemuan antara sel telur de
ngan sperma tanpa didasari dengan perkawinan yang sah. Hu
bungan antara laki-laki pedonor dengan wanita pembeli sper
ma terraasuk zina, meskipun secara nyata tidak ada hubungan 
kelamin antara mereka. Tetapi secara nyata dapat dibuktikan 
bahwa sperma laki-laki tersebut masuk ke dalam rahim wani
ta pembeli sperma (dalam hal ini sudah berupa zygote)*

Peristiwa seperti ini tidak diperbolehkan di dalam 
Islam, karena tidak sesuai dengan tujuan syari*at Islam. 
Selain menurunkan martabat manusia, menimbulkan kekacauan 
keturunan dan-juga merusak tata hukum yang telah dibina 
dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan status anak yang dilahirkan adalah anak 
yang tidak sah (anak zina) yang hanya mempunyai hubungan 
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan 
ayahnya (pemilik sperma) dia tidak mempunyai hubungan na
sab. Dari «ini seakan-akan pedonor sperma tidak mempunyai 
akibat hukum atas perbuatan tersebut* Tetapi tanggung ja- 
wab mereka adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa* Me'peka'.sa-
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ms dengan melakukan perbuatan zina.
Hukumnya akan sama bila yang donor adalah si wanita 

ypitu dengan memberikan sel telurnya bagi suami isteri y ,ng 
^e.nbutuhkannya. Status pnak yang dilahirkan adalah anak 
tidak sah.

23
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KEDUDUKAN ANAK DALAM F3WAKISAN
M B  I I I

Definisi mengenai warisan (pewarisan) sampai saat 
ini belum ada kesepakatan diantara para sarjana. Mereka 
mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan pengetahuan 
yang mereka miliki. Dari berraacam-macam definisi tersebut 
pada dasarnya sama yaitu berkisar pada apa yang akan ter- 
jadi bila seseorang meninggal dunia, baik mengenai harta 
kekayaan, dan terkadang juga sampai pada kewajiban orang 
yang meninggal dunia tersebut. Definisi warisan antara lain 
dikemukakan oleh :
(1). Virjono Prodjodikoro.

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan se- 
seoarsng pada waktu ia meninggal dunia akan beralih 
pada orang yang masih hidup.

(2). A. Pitlo dalam bukunya Hukum Waris menurut Kitab Un- 
dang-Ondang Hukum Perdata Belanda, memberikan batasan 
hukum waris sebagai berikut :
Hukum waris, adalah kuuppulan peraturan, yang mengatur 
hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang ya
itu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan 
oleh si mati dan akib?tnya dari pemindahan ini bagi 
orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan 
antara mereka yang demikian, maupun dalam hubungan 
antara mereka dengan pihak ketiga.

1Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, 
cet. VII, Sumur Bandung, 1 9 3 3 h'. T5~,

2Sman Suparman, Intisarl Hukum Waris Indonesia, cet.
I, Armico, Bandung, 1985“!
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Pewarisan dalam sistem hukum adat, bertitik tolak 
pada sistem kekeluargaan raasing-masing masyarakat menurut 
sistem keturunan, Keturunan yang terdapat dalam masyarakat 
Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisannya, satu 
dengan lainnya berbeda-beda. Sistem tersebut adalah ;
(a) sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang me- 

narik garis keturunan dari garis ayah (laki-laki) ;
(b) sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang me- 

narik garis keturunan dari garis ibu (wanita) ;
(c) sistem perental yaitu sistem kekeluargaan yang menarik 

garis keturunan dari garis ayah dan garis ibu.
Dalam sistem hukum perdata barat, hukum waris meru- 

pakan bagian dari hukum kanyataan, seperti yang dikemuka- 
kan oleh Pitlo di atas. Yang dimaksud dengan kenyataan di- 
sini adalah segala harta kekayaan si meninggal dunia baik 
pasiva maupun aktiva yang dapat dinilai dengan uang. Yang 
berh?k menjadi ahli waris telah ditetapkan dalam Undang- 
Undang, yaitu terdiri dari suarni atau isteri yang diting- 
galkan dan keluarga yang sah atau tidak sah dari pewaris. 
Ahli waris tersebut dapat digolongkan menjadi empat golong- 
an yaitu :
(a) golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah 

yaitu anak-anak, cucu terus ke bawah, serta suami atau 
isteri yang hidup terlama ;

(b) golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, ter
diri dari orang tua, saudara-saudara baik laki-laki ma-
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upun wanita serta keturunan mereka ;
(c) golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, leluhur (garis 

lurus ke atas) dari pewaris ;
(d) golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis 

kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke 
enam.^

Berdasarkan hukum Islam, pewarisan telah diatur di 
dalam A1 Qur'an dan sebagai pelengkapnya adalah Sunnah Ra
sul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum Is
lam terkemuka. Adapun syarat-syarat pewarisan adalah s
(a) pewaris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan 

keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia ;
(b) ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris me

ninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan 
masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia ;

(c) benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang ber- 
sangkutan berhak mewaris.

Di dalam hukum Islam terdapat berraacam-macam ahli 
waris, antara lain anak, cucu, orang tua dan lain-lain.
Ada 4- (empat) ketentuan sebab-sebab terjadinya pewarisan, 
yaitu :

(a) hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, 
cucu, saudara-saudara kandung, seayah,seibu, dan se- 
bagainya ;

^  Ibid., h. 39
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(b) hubungan perkawinan, yaitu suarni atau isteri meskipun 
belum belum pernah berkumpul atau telah bercerai teta
pi raasih dalam masa iddah talak raj'i ;

(c) hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak de
ngan orang ynng memerdekakannya, apabila budak terse
but tidak mempunyai ahli waris yang berhak atas selu- 
ruh hnrta warisan ;

(d) tujuan Islam (jihatul Islam), yaitu bitul mal yang me- 
nampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan 
ahli waris sema sekali dengan sebab tersebut di atas.

Dalam hukum Islam, ahli waris digolongkan menjadi 
beberepa golongan atas dasar tinjauan dari jenis kelamin 
dan dari segi haknya atas harta warisan.^- Dari jenis kela- 
aiinnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu :
(a) ahli waris laki-laki 3eperti ayah, anak laki-laki, cu- 

cu laki-laki, suami dan sebagainya ;
(b) ahli waris wanita seperti ibu, anak wanita, isteri dan 

sebagainya.
Sedangkan dari hak atas hnrta warisan, dapat digolongkan 
Menjadi ttga, yaitu :
(a) ahli waris dzawil furudl ialah yarjg mempunyai bagian- 

bagian tertentu sebagairaana disebutkan dalam A1 Qur'an 
atau Sunnah Rasul, bagian-bagian tersebut adalah 2/3» 
1/2, 1/3, 1/6 dan 1/8 ;

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, h. 24-4
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(b) ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak diten- 
tukan bagiannya tetapi dapat meneriraa seluruh harta 
warisan bila tidak ada dzawil furudl, akan menerima 
sisanya bila ada dzawil furudl dan apabila tidak ada 
sisanya maka tidak mendapat bagian apapun, ahli waris 
ashabah ini ada tiga raacasi, yaitu, ashabah bin nafsi, 
ashabah bilghairi dan ashabah ma'al ghairi ;

(c) ahli waris dzawil arham ialah ahli waris yang mempunyai 
hubungan famili dengan pewaris tetapi tidak termasuk 
dzawil furudl maupun ashabah.

Seorang anak di dalam suatu keluarga selain berfung- 
si sebagai penerus keturunan juga sebagai penerus harta ke
kayaan keluarga tersebut. Kalau seseorang bertindak seba
gai penerus harta kekayaan dari orang tuanya yang meninggal 
dunia, maka anak itu disebut sebagai ahli waris.

Kedudukan anak dalam suatu keluarga, kalau kita per- 
hatikan ada dua macam, yaitu, anak sah dan anak tidak sah. 
Berikut ini akan dibahas tentang anak sah kemudian tentang 
anak tidak sah.

1• Anak Sah sebagai Ahli Waris
Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan se

bagai akibat dari perkawinan yang sah. Maksudnya, anak itu 
lahir di dalam perkawinan yang sah dan pembuahannya (ma- 
suknya sel sperma ke dalam sel telur) juga terjadi setelah 
dilaksanakan perkawinan yang sah (dilaksanakannya ijab kha-
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bul). Pembuahan terjadi di dalam tubuh si isteri, yang di- 
dahului dengan mengadakan hubungan kelamin dengan suaminya. 
Dengan hubungan kelamin, sel sperma masuk ke dalam rahim 
isteri dan membuahi sel telur yang telah masak. Setelah 
terjadi pembuahan terbentuklah zygote yang kemudian berkem- 
bang menjdi embrio. Dengan demikian isteri dinyatakan ha- 
mil dan akan melahirkan.
Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi se
bagai hasil dari perzinaannya dengan laki-laki bukan sua
minya, bukanlah anak sah, Karena hubungan kelamin tanpa di
dasari dengan perkawinan yang sah (zina) adalah haram hu- 
kumnya.J

Anak sah mempunyai hubungan nasab dengan kedua o- 
rang tuanya. Selain sebagai penerus keturunan juga sebagai 
penerus harta kekayaan orang tuanya (sebagai ahli waris). 
An?k sah mempunyai prioritas (keutamaan) dalam menerima 
harta warisan, dengan pengertian bahwa mereka adalah manu- 
sia-manusia yang paling dekat dengan orang tuanya dan ti
dak terdapat orang lain yang dapat menjauhkan (menggeser) 
hak mereka. Ketentuan ini antara lain terdapat dalam surat 
An Nisa ayat 11 sampai dengan 12 dan ayat 176.^

*̂Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di 
Klaten, op. cit., h. 75.

^Puad Mohd. Fachrudin, Masalah Anak Dalam Hukum 
Islam, cet. I, Pedoraan Ilmu Jaya, Jakarta, 1985, h. 53.
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Sebagai ahli waris, mereka dapat sebagai ahli waris 
ashabah atau sebagai ahli waris dzawil furudl. Anak laki- 
laki adalah ahli waris ashabah yang terkuat, tidak ada se- 
orangpun yang dapat menutupnya, disebut sebagai ahli waris 
ashabah bin-nafsi. Anak wanita inungkin juga sebagai ahli 
waris ashabah yaitu bila ia (anak wrnita) mewaris bersaraa- 
sama dengan saudara laki-lakinya. Ashabah yang demikian ini 
disebut ahli waris ashabah bilgairi, dengan ketentuan ba- 
gian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 
anak wanita, sebngaimana disebutkan dalam surat An Nisa 
ayat 11J
Bila dalam suatu keluarga hanya ada anak wanita saja, tidak 
ada anak laki-lakinya, mnka anak wanita tersebut mewaris 
sebagai ahli waris ma'al ghairi* Mereka mewaris bersama- 
sama ahli waris laumy*, mereka mendapat 2/3 bagian untuk 
dua orang atau lebih anak wanita dan'mendapat 1/2 bagian 
untuk seorang anak wanita.
Qontoh ;

Ahli waris terdiri dari suami, ayah, ibu dan seorang 
anak wanita. Maka hak bagian anak wanita adalah 1/2, 
suami 1/4, ibu 1/6 serta ayah mendapat 1/6 dan ayah 
juga sebagai ashabah.

7'Ahmad Azhar Basyir, op. clt., h. 44.
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9
-? rnznlnycjqI d u ^ ic i

Perhitungannya :
asal masalahnya 12 

seorang anak wanita 1/2 6
!aul 13

suami

ayah
ibu

1/4 3
1/6 2 

1/6- + *as 2
Jumlah 13

Seorang anak wanite menerima 6/13 dari harta warisan.

Contoh lain :
Ahli wrris terdiri dari 3 orang anak wanite, isteri, ayah 
dan ibu. Maka hak bagiannya adalah : 3 orang anak wanita 
mendapat 2/3, isteri 1/3, ibu 1/6 dan ayah ir.endapat 1/6 
juga sebagai ashabah.

Suami menerima 3/13 dari harta warisan
Ibu menerima 2/13 dari harta warisan
Ayah menerima 2/13 dari harta warisan
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Perhitungannya :
asal masalahnyr 43

3 orpng anak wanita 2/3 32
isteri 1/3 6
ibu 1/6 8
ayah 1/6 + *;rs 8

Juralah 54
3 orang anak wanita menerima 32/54 dari harta warisan.
istri menerima 6/54 dari harta warisan.
ibu menerima 8/54 dari harta warisan.
ayah menerima 8/54 dari harta warisan.

Tetapi pda anak dan ju.^a ahli waris lainnya yang 
tidak patut menerima warisan. Mereka tidak patut raenerima 
warisan karena :
(a) berbeda agama antara pewaris dan ahli waris, alasannya 

adalah hadist Nabi yang mengajarkan .orang muslim tidak 
berhak mewaris atas hart?, orang kafir, dan begitu pula 
sebaliknya ;

(b) menbunuh pewaris, dalam !-:dist Nabi yang mengajarkan 
bahwa ornng yang membunuh tidak berhak mewaris atas 
harta orang yang dibunuh.^

3Ibld., h. 17
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2. Anak Tidak Sah sebagai Ahli Waris ?
Bilamana seorang wanita melakukan hubungan kelamin 

dengan seorang laki-laki tanpa didasari dengan perkawinan 
yang sah, perbuatan ini disebut zina. Hal ini sangat dice- 
la dalam masyarakat d m  haram hukumnya, Perzinaan adalah 
pelanggaran dari suatu perkawinan yang sah. Oleh karena de- 
mikian, maka perzinaan itu dapat berlangsung bila memenuhi 
syrat-syprat tertentu, yaitu, yang melakukannya adalah 
orang yang bertanggung jawab, baliqh, berakal dan tidak 
rda paksaan.^ Tetapi meskipun syarat-syerat tidak dipenuhi, 
anak yang dilahirkan tetap dinamakan anak zina (anak tidak 
sah), sebab yang raenjadi titik tolak adalah perbuatan yang 
melanggar peraturan dan aturan perkawinan.

Sebagai akibatnya, anak yang dilahirkan hasil dari 
perzinaan itu tetap rnenjadi anak tidak sah dan status itu 
tidak dapat diubah dengan cara apapun. Sebab kedua.pelaku 
zina tidak boleh melaicukan perkawinan secara sah. Sesuai 
dengan ketentuan yang ada yaitu di dalam A1 Qur*an menye- 
butkan bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan 
dengan lawan zinanya.

•Anak tidak sah tidak mempunyai hubungan darah de
ngan ayahnya. Didalam sistem hukum waris Islam, ada empat 
sebab-sebab terjadinya pewarisan, yaitu adanya hubungan 
darah atau kerabat, hubungan perkawinan, hubungan walak

CĵFuad lohd. Fachrudin, op. cit., h. 93.
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dan karena tujuan Islam. Anak tidak sah tidak memenuhi ke-
4 kriteria tersebut dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, 
oleh karena itu dia tidak berhak mewaris harta kekayaan 
ayahnya dan keluarga ayahnya.

Sebenarnya anak yang dilahirkan dari hasil perzins- 
an ini tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak pula harus 
bertanggang jawab. Sedangkan yang bersalah dan yang harus 
bertanggung jawab adalah dua orang pelaku zina tersebut.10 
Anak ini adalah anak raanusia biasa dan normal, memiliki 
hak-hak asasi dan hak-hak lainnya seperti halnya raanusia 
pada umumnya. Hanya ada hak tertentu yang tidak dimiliki- 
nya, seperti hak mewaris atas harta kekayaan ayahnya dan 
keluarga ayahnya. Dikatakan de likian karena dia tidak mem- 
punyai ayah yang sah.

Kalau dengan ibu dan keluarga ibunya, dia memiliki
hubungan darah atau hubungan kerabat, hal ini sesuai de-
ngan yr.ng disebutkan pada p-?s; 1 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun
1974, yang berbunyi sebagai berikut :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempu
nyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu
nya .11

lerdasarkan ketentuan tersebut, anak tidak sah berhak me
waris atas harta ibunya dan keluarga ibunya. Jadi dia akan 
mewaris bila ibunya atau keluarga ibunya yang meninggal

Subekti dan R. Tjitrosudibio, op, cit., h. 481
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dunia. Sedangkan kalau yang meninggal ayahnya atau keluar-

'■^eterangan gambar 1 :
A meninggal dunia meninggalkan B (isterinya), C (anak ti
dak sah) dan D (anak sah). B dan D adalah ahli waris A, se
dangkan C bukan, karena dia tidak merapunyai hubungan darah 
dengan A.

G-ambar 2

Keterangan garabar 2 :
B meninggal dunia meninggalkan A (suaminya), C dan D ( a-

bagai ahli waris B karena dia mempunyai hubungan darah de
ngan B (ibunya).

12ga,ayahnya dia tidak berhak mewaris. Agar lebih jelas li- 
hat padr gn:nb?r di bawah.
Gambar 1.

nak-anaknya). Disini A, C dan D adalah ahli waris B. C se-

Ahmad Azhar 3asyir, op. cit., h* 60.1 ?
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BAB IV 
P5WARISAN TBRHABAP 

A«AK HASIL PROSES BAYI TABUNG

Macam-macam penyelenggaraan proses bayi tabung, me- 
nyebabkan perbedaan dalam hal status (keabsahan) serta pe
warisan anak yang dilahirkannya. Anak yang dilahirkan dari 
proses bayi tabung ini akan berstatus sebagai anak sah apa
bila penyelenggaraan proses tersebut sesuai dengan syari'at 
Islam.

Tetapi bila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan 
syari'at Islam serta ketentuan-ketentuan yang ada, maka 
anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah.
Anak tidak sah tidak berhak mewaris harta kekayaan ayah
nya dan keluarga ayahnya.

1. Bayi Tabung di dalam Rahim Isteri
Yang dimaksudkan adalah proses bayi tabung yang di

lakukan dengan mengambil sperma dan sel telurnya dari pa
sangan suami isteri yang sah perkawinannya. Pembuahannya 
dilakukan setelah dilaksanakannya perkawinan yang sah (i- 
jab khabul). Setelah pembuahan, hasil pembuahan yaitu zy
gote ditanamkan ke dalam rahim isteri yang bersangkutan.
Ban sebelum dilaksanakannya proses ini, telah diadakan ke- 
sepakatan terlebih dahulu.

41
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Anak yaag dilahirkan dari proses bayi tabung yang 
demikian berstatus sebagai anak sah* Dia mempunyai hubung- 
darah atau kerabat dengan ayah dan ibunya sebagaimana anak 
kandung. Juga mengenai hak dan kewajiban anak kepada orang 
tuanya sama dengan anak kandung,

Anak tersebut mempunyai hak mewaris atas harta ke
kayaan kedua orang tuanya. Hak bagiannya sama dengan anak 
kandung. Yaitu bila dia la’ci-laki berkedudukan sebagai ah
li waris ashabah dan bila wanita sebagai ahli waris dzawil 
furudl. Wanita mungkin juga sebagai ahli waris ashabah , 
yaitu bila dia mewaris bersama-sama dengan saudara laki- 
lakinya .

Misrlnya, A meninggal dunia meninggalkan B (isteri
nya ),C dan D (dua orang anak wanitanya) dan seorang anak 
laki-laki hasil proses bayi tabung yaitu E.

C £? E

Anak l:’ki-la;ci hasil proses bayi tabung ini sebagai ahli 
waris ashabah. Dua anak wanita, karena mewaris bersama-sa- 
ma dengan saudara laki-lakinya maka mereka sebagai ahli wa
ris ashabah bilghairi. Dan isterinya sebagai ahli waris 
dzawil furudl. Pe ibagiannya, isteri raendapatkan 1/8 dan 
sisanya jatuh pada anak-anaknya, karena anak-anak tersebut 
sebagai ashabah, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-

o
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laki sama dengan dua bagian seorang anak wanita.
3agian masing-masing adalah :
B (isteri) mendapatkan 1/8 = 4/32, sisanya yaitu 7/8 =
23/32 seluruhnya jatuh pada anaknya, dengan ketentuan bagi
an seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian seorang 
anak wanita. G mendapatkan 7/32, I) mendapatkan 7/32 dan E 
mendapatkan 14/32.

Dan apabila anak yang dilahirkan itu wanita, dia 
sebagai rhli waris dzawil furudl atau sebagai ahli waris 
ashabah bilghairi. Misalnya A meninggal dunia meninggalkan
3 (isterinya), seorang anak wanita kandung yaitu C dan se
orang anak wanita hasil proses bayi tabung yaitu D.

Di sini 3 (isterinya) mendapatkan 1/8, dua orang anak wa
nita mendapatkan 1/2 = 4/8, masing-masing mendapatkan 2/8. 
C mendapatkan 2/3 dan D juga 2/8. Sisanya jatuh pada bai-

2. Bayi Tabung Di dalam Rahim Wanita Lain
Ma'csudnya sel telur dan sel spermanya diambil dari 

pasangan suami isteri yang sah perkawinannya. Pembuahannya 
dilakukan setelah dilaksanakannya perkawinan yang sah su
ami isteri yang bersangkutan. Hasil dari pembuahan terse-

tul mal yang menampung harta warisan, yaitu sebasar 3/8.
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but, yaitu zygote ditanamkan ke dalam rahim wanita lain 
karena menurut pemeriksaan dokter rahim isteri tidak meme
nuhi syarat bagi kehidupan dan pertumbuhan janin, tentu 
saja dengan kesepakatan terlebih dahulu.

Perjanjian diantara para pihak ini harus jelas dan 
tegas isinya, karena hal ini sangat nenetukan bagi kehi
dupan (masa depan) bayi yang akan lahir tersebut. Kebanyak- 
an dari peristiwa yang telah terjadi justru mereka roenga- 
baikan perjanjian ini, sehingga terjadi kekacauan. Keka- 
cauan itu antara lain berupa siapa yang berhak atas anak 
tersebut dan juga mengenai hal pewarisannya.

Yang dimaksud wanita lain disini seperti telah di- 
terangkan pada bab terdahulu, yaitu bisa wanita lain yang 
tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayah anak terse
but (pemilik sperma) atau isteri-isterinya yang lain.

3ila zygote ditanamkan pada rahim wanita lain, maka 
anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah, k - 
rena antara ayahnya (pemilik sperma) dengan wanita ini t - 
dak ada hubungan perkawinan. Dia tidak mempunyai hubungan 
darah dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dia hanya mem
punyai hubungan darah dengan ibunya (pemilik sel telur) 
dan keluarga ibunya. Anak ini tidak mungkin menjadi anak 
sah dari ayahnya, meskipun pada akhirnya ibu dan ayahnya 
melangsungkan perkawinan secara sah.

Sebagai akibatnya, anak ini hanya mempunyai hubung
an mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hak bagian-
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nya sama dengan bila dia sebagai anak kandung.
Dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, dia 

tidak mempunyai hubungan apa-apa, karena ibu ini hanya me
nerima titipan saja.1 Diantara mereka tidak ada hubungan 
nasab maupun hubungan perkawinan. Akibatnya anak tersebut 
tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan ibu yang 
mengandung dan melahirkannya, demikian pula sebaliknya.

Bila zygote ditanamkan pada rahim isterinya yang 
lain, dia berstatus sebagai anak sah, karena antara ayah
nya dan ibu pemilik sel telur maupun ibu yang mengandung

pdan melahirkannya ada hubungan perkawinan yang sah. Dengan 
ayah dan ibunya (pemilik sel telur) dia mempunyai hubungan 
nasab, oleh karena itu dia berhak mewaris harta kekayaan 
orang tuanya tersebut.

Dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, dia 
mempunyai hubungan sebagaimana anak susuan.^ Anak susuan 
tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan orang yang 
menyusukannya serta keluarga orang yang menyusukannya. Ka
rena dis ini tidak ada hubungan nasab maupun hubungan per
kawinan. Janin yang ada didalam rahimnya hanyalah sebagai 
titipan saja.

45

^Keputusan Muktaraar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di 
Klaten, op. git., h. 73.

2 Ibid.,

3 Ibid.,
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Apabila anak tersebut sampai menggugat atas hak wa
risan dari ibu yang mengandung dan melahirkannya, anak ter
sebut tetap tidak akan mendapatkannya.

3. Bayi Tabung dengan Sperma Donor
Hal ini mungkin juga dilakukan orang, dikarenakan 

sperma suami tidak subur. Setelah rnemikirkan serta memper- 
timbangkannya secara matang, pasangan suami isteri sepakat 
untuk mendapatkan donor sperma. Sperma ini dapat diperoleh 
antara lain dari bank-bank sperma.

Usaha seperti ini adalah usaha yang salah, tidak di- 
benarkan dalam Islam, Sudah jelas bahwa sel sperma dan sel 
telurnya bukan berasal dari pasangan suami isteri yang sah. 
Dengan sendirinya pembuahannya dilakukan tanpa didasari de
ngan perkawinan yang sah, sama saja dengan berbuat zina. 
Meskipun tidak ada bukti nyata bahwa diantara mereka telah 
melakukan hubungan kelamin.

Semua hal yang ada hubungannya dengan perbuatan zi
na atau semua hal sebagai akibat dari zina tersebut adalah 
haram hukumnya, termasuk kelahiran serta keabsahan anak 
yang dilahirkannya.^ Berdasarkan hal tersebut diatas maka 
anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah, sa
ma dengan anak zina.

Dia tidak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya

46

4Ibid. . h. 72
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(pemilik sperma) dan keluarga ayahnya. Oleh karena itu dia 
tidak berhak mewaris atas harta kekayaan ayahnya serta ke
luarga ayahnya, demikian pula sebaliknya. Diantara mereka 
tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hanya dengan ibunya dia mempunyai hubungan nasab, 
akibatnya dia hanya berhak mewaris atas harta kekayaan ibu
nya dan keluarga ibunya* Diantara mereka ada hak dan kewa
jiban.

Sama halnya bila yang manful (bibitn/a tidak subur) 
isterinya. Pasangan suami isteri terse’- jt b rusaha menda
patkan sel telur dari wanita pedonor. Keadaan seperti ini 
sangat berbahaya dan akan menimbulkan kekac- uan. Kalau di- 
rinci satu per satu mengenai hubungan c'ntar- anak yang la- 
hir hasil proses bayi tabung tersebut dengan orang yang 
bersangkutan adalah sebagai berikut :
- Dengan pemilik sperma (suami) anak tsrsebut jelas tidak 

mempunyai hubungan nasab, karena sperma d*n sel telur 
bukan berasal dari pasangan suami isteri :'ang sah. Pera- 
buahannya tanpa didasari dengan perkawinan yang sah. De
ngan demikian anak tersebut tidak berhak mewaris atas 
harta kekayaan ayahnya (pemilik sperma) d?n keluarga 
ayahnya.

- Dengan ibu pemilik sel telur, dia mempunyai hubungan na
sab, oleh karena itu dia berhak mewaris atas harta keka
yaan ibu pemilik sel telur tersebut.

- Dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, yaitu is-
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t®ri sah dari pemilik sperma, dia tidak mempunyai hubungan
5apa-apa, ibaratnya ibu ini hanya menerima titipan saja. 

Sedangkan zygote yang dititipkan kepadanya bukan dari ha
sil pembuahan yang sah bagi dirinya, Tetapi sebagai hasil 
pembuahan antara sperma suaminya dengan sel telur wanita 
lain yffng tidak ada hubungan apa-apa. Dalara hal yang demi
kian anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah 
bagi ibu ini (isteri sah pemilik sperma), karena tidak ada 
hubungan nasab. Oleh karena itu anak tersebut tidak berhak 
mewaris harta kekayaan ibu tersebut.

48

5Ibid.. h. 73.
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BAB V 
P3NUTUP

1. Kesimpulan
a. -lenurut hukum Islam, proses bayi tabung hanya boleh 

dilrkukan oleh prsrngan suami i3teri dalaui perkawin
an y-ng sah menurut agamn maupun menurut hukum yang 
berlaku.

b. Anak yang lahir sebagai hasil proses bayi tabung 
adalah anak sah, bila sel telur dan sel spermanya 
berasal dari pasangan suami isteri yang sah, pembu
ahan dilrkukan setelah dilakukannya parkawinan, hasil 
pe-nbuahan yaitu &y t te , ditanamkan pada rahi'n isteri 
bnik isteri pertnma r'taupun isteri yang lain serta 
penyelenggaraan tersebut didasari dengan niat dnn 
me-ipunyai tujuan yrng baik, sesuai dengan syari’at 
Islam,

c. Proses bayi tabung ynng dilakukan tidak seperti yang 
tersebut prda no. b di atas, bnik penyelenggaraan 
maupun anak yang dilahirkan adalah tidak sah. Per- 
buatannya dapat disamakan dengan perbuatan zina dan 
anak yang dilahirkan .adalah anak tidak sah (dapat 
dis^mak^n dengan anak zina).

d. Vnrisan hanya dapat diterimakan kepada anak sah, da- 
l m  hal ini anak yang dilahirkan sebagai hasil pro-
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ses bayi tabung yang penyelenggaraannya sesuai de
ngan sara* Islam, yaitu seperti no. b. Sedangkan 
yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan sara1 
Islam tidak mempunyai hak mewaris atas.harta kekaya
an orang tuanya.

Saran
a. Untuk menghindari kekacauan keturunan, saya berpen- 

dapat agar para pihak yang berkepentingan khususnya 
pihak medis, nengadakan seleksi yang lebih teliti 
lagi mengenai status perkawinan calon peserta proses 
bayi tabung.

b. Bila melakukan proses bayi tabung hendaknya dilaku
kan (diadakan) perjanjian terlebih dahulu, baik itu 
berbentuk tertulis dibawah tangan ataukah merupakan 
suatu akte notaris. Hal ini untuk m-nghindari keri- 
butan tentang siapa yang berhak atas anak tersebut, 
khususnya bagi u:nat Islam yang tnela ukan proses ba
yi tabung dengan hasil pembuahannyc ditanamkan pada 
rahim isteri kedua.

c. Adanya bank sperma merupakan suatu hal yang sangat 
tercela, karena hal ini menimbulkan kekacauan ketu
runan. Semoga di Indonesia tidak akan pernah ada 
bank sperma.
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