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ABSTRAK 

 

 

Program bayi tabung atau yang disebut Fertilisasi In vitro (FIV) an embrio transfer 
(ET)  ialah proses pembuahan sel sperma dan sel telur diluar tubuh si ibu. Proses bayi tabung 
pada prinsipnya mempertemukan sel telur dengan sel sperma di luar rahim, di dalam cawan 
biakan, yang berarti proses ini tidak terjadi secara alamiah karena dalam keadaan normal 
pembuahan terjadi didalam saluran telur. Yang diperlukan dalam proses bayi tabung adalah 
sel sperma, indung telur (ovarium) dan rahim yang sehat serta dapat berfungsi dengan baik. 
Kemudian embrio hasil pembuahan ditanamkan ke dinding rahim melalui mulut rahim. 
Dalam program bayi tabung, pasangan suami istri dimungkinkan melakukan pemilihan jenis 
kelamin anak dengan didahului adanya Dokter sebagai salah satu profesi yang ada di 
Indonesia memiliki pengaturan dari segi etik dan yuridis yang harus dipatuhi. Dalam 
penerapannya di bidang etik, dokter yang menangani program bayi tabung harus berpedoman 
pada Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI), Panduan Etika dan Profesi Obsetri dan 
Ginekologi Indonesia, Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik 
Kedokteran. Sedangkan dalam hal yuridis program bayi tabung di indonesia harus tunduk 
pada perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah 
dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi 
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