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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bioteknologi, rekayasa genetika merupakan salah satu dari sekian 

banyak variable sains dan teknologi yang tetap memiliki banyak ambivalensi 

dalam aplikasinya terhadap kehidupan manusia. Di satu sisi dia menawarkan 

kemudahan dan di sisi lain, ia menyimpan potensi bagi ketimpangan dan 

kekhawatiran sosial. Absurdnya hukum dan norma, juga potensi akan 

nampaknya pelecehan etis dan degradasi moral. 

Di Bidang Ilmu dan Teknologi Kedokteran, belakangan ini makin 

banyak diperkenalkan penemuan baru. Hal ini layaknya merupakan sesuatu 

yang cukup  menggembirakan, karena merupakan wujud nyata dari upaya 

pembangunan kesehatan bagi seluruh umat manusia. Perkembangan ilmu 

dan teknologi merupakan konsekuensi dari fitrah manusia sebagai pemburu 

sesuatu yang baru. Serta konsekwensi konsep ilmu dalam Al-Qur’an, yang 

menyatakan bahwa hakekat ilmu adalah menemukan sesuatu yang baru bagi 

masyarakat. 

Namun, di balik itu semua, tanpa mengurangi arti pentingnya serta 

fungsi sosial penemuan baru itu bagi dunia kesehatan, disadari bahwa  tidak 

setiap penemuan baru dapat diterapkan langsung begitu saja tanpa 

menimbulkan dampak masalah terhadap bidang kehidupan yang lain. 

Menangkap sesuatu yang baru (discovery) dan menemukan sesuatu yang 
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masih gelap dan samar bagi orang lain (reaching the unknown) merupakan 

prinsip keilmuan di dalam Al-Qur’an.F

1 

Adalah seorang Dr. Jerri Leborn Hall dari pusat Medik George 

Washington University (AS) yang berhasil membelah embrio manusia 

menjadi beberapa embrio duplikat. 

Tehnik Duplikasi yang diperkenalkan Dr. Jerri L. Hall itu adalah 

tekhnologi kedokteran yang mengupayakan cara mendapatkan “beberapa“ 

orang anak kembar identik di luar cara hamil alami sebanyak yang 

diinginkan oleh orangtuanya. Metode yang digunakan adalah dengan 

Kloning Embrio, hasil penggabungan sel sperma dan sel telur di luar tubuh 

manusia, sehingga didapatkan beberapa duplikat embrio yang merupakan 

calon-calon manusia duplikat yang setiap saat siap dimasukkan ke dalam 

rahim ibu.F

2 

Embrio tersebut dibenamkan di larutan berisi nutrisi dan hormon 

lengkap, diberi larutan ekstra natrium alginat, serta dimasukkan ke dalam 

tabung yang mengandung CO2 6% dan bersuhu 37 derajat Celsius. Setelah 

beberapa hari, dari 17 buah yang '”disemai'”, Dr. Hall mendapatkan 48 

embrio. Naik tiga kali lipat. Ia mendapat gambaran pula bahwa embrio 

duplikat itu secara fisik dan genetis sama dengan aslinya.  

Kloning merupakan sebuah metode atau cara lain dari reproduksi 

makhluk hidup (bersel banyak) lewat cara yang baru, berbeda dengan 

                                                            
1 Manan, Hasyim dalam Imam  Musbikin .2001 : xiii. Kloning manusia abad XXI. 
2 Imam Musbikin, Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir, Yogyakarta: Diva Press, 2010, 

hlm. 22. 
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reproduksi “konvensional” dimana makhluk yang baru terbentuk bukan 

karena pembuahan sel sperma dan sel ovum yang kemudian berkembang.  

Sebelum teknologi kloning ini, para pakar pun sebenarnya telah 

menggunakan teknologi bayi tabung untuk “membuat” mahkluk hidup tanpa 

melalui proses perkawinan yang alami. Para ilmuwan tersebut menggunakan 

bayi tabung untuk menghasilkan makhluk kembar seperti anak kembar yang 

lahir dengan cara normal. 

Perbedaan antara metode bayi tabung dan kloning adalah, bila bayi 

tabung masih menggunakan cara normal, yaitu sel induknya baik sperma 

maupun ovum diambil kemudian kedua jenis tersebut ditaruh di “tabung” 

yang dikondisikan sehingga bisa menjadi pembuahan, kemudian baru 

hasilnya dimasukkan kembali ke dalam rahim induknya. Dengan metode 

yang hampir sama dengan bayi tabung, kloning menggunakan sel selain 

sperma. Sel ini yang berisi informasi DNA dari makhluk yang lain, 

kemudian hasilnya juga dimasukkan kembali ke induknya.F

3 

Seiring berkembangnya teknologi, pada saat ini kloning tidak 

mempergunakan sel sperma lagi seperti yang dilakukan dr. Jerry Hall. Tapi 

kloning menggunakan sel telur dan sel selain sperma. Bahkan dikatakan, 

secara teoritis, melalui teknik kloning kelahiran seorang bayi tidak lagi 

memerlukan sperma ayah. Bahkan seorang perempuan dapat mempunyai 

anak tanpa melalui ikatan perkawinan. Demikian juga seorang lelaki apabila 

ingin punya anak tidak perlu beristri. Cukup hanya memesan sel telur pada 

                                                            
3 Imam Musbikin, , 2010, Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir, Yogyakarta:Diva Press. 

Hlm 22 
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suatu firma, memberikan selnya dari salah satu organ tubuhnya dan 

kemudian menitipkan calon anaknya pada rahim seorang wanita yang bisa 

jadi telah disediakan oleh firma tersebut (surrogate mother). Itulah sebabnya 

kloning juga dikenal dengan istilah rekombinasi DNA. DNA dapat diperoleh 

dalam darah, rambut, sel-sel mukosa di bagian dalam pipi (dalam mulut), dan 

jaringan-jaringan lainnya. 

Tim Ilmuwan dari AS mengklaim telah berhasil memanfaatkan tehnik 

Kloning untuk membuat lima embrio manusia. Dari kelima embrio, tiga di 

antaranya dipastikan kloning dari dua orang pria. Terobosan ini berhasil 

dilakukan Stemagen Corp di La Jolla, California menggunakan tehnik yang 

disebut SCNT (Somatic Cell Nuclear Transfer). Inti sel telur diambil 

kemudian diisi inti sel somatic, dalam hal ini digunakan sel kulit. Tehnik 

seperti ini dipakai juga oleh Ian Wilmut dan kawan-kawan untuk membuat 

Dolly, domba kloning pertama.F

4
F  

Pada tehnik SCNT sel telur yang telah diisi inti sel somatic tersebut 

dibudidayakan dalam lingkungan bernutrisi sampai tumbuh menjadi embrio. 

Setelah lima hari, terbentuk embrio yang tersusun dari kumpulan sekitar 150 

sel. Embrio-embrio tersebut tidak dimaksudkan untuk dikembangkan 

menjadi janin, melainkan sebagai sumber sel induk embrionik. Jenis sel 

induk yang terbentuk pada embrio tua yang akan berkembang menjadi janin 

ini sangat  berguna karena dapat tumbuh menjadi tulang, daging, kulit dan 

jaringan tubuh lainnya. Pada penelitian tim Stemagen memang belum 

                                                            
4 Hhttp://www1.kompas.com/read/xml/2008/01/18/11035732/ilmuwan.as.kloning.embrio.manusia 
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mengekstrak sel induk embrionik dari embrio hasil kloning. Namun mereka 

sudah berhasil membuktikan bahwa embrio tersebut merupakan hasil kloning 

karena memiliki DNA (Deoxyribonucleic Acid)F

5
F yang sama dengan pria 

yang menjadi donornya.F

6 

Seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, dr. Panayiotis Zavos, 

mengkloning manusia. Kepada surat kabar Inggris, Independent, Zavos 

mengaku berhasil mengkloning 14 embrio manusia, 11 di antaranya sudah 

ditanam di rahim empat orang wanita. Zavos melakukan hal yang berbeda 

dalam mengkloning manusia. Bila sebelumnya ilmuwan melakukannya 

dengan meletakkan embrio di tabung percobaan, Zavos langsung 

manaruhnya di rahim manusia.F

7 

Manusia yang dikloning Zavos adalah tiga orang yang sudah 

meninggal. Satu di antaranya adalah embrio seorang anak berusia 10 tahun 

bernama Cady. Anak tersebut meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil di 

Amerika Serikat. Sel darah Cady telah dibekukan dan dikirim ke Zavos. 

Orangtua Cady setuju dengan persyaratan yang ditentukan apabila kloning 

embrio anaknya bisa dilahirkan dengan selamat.F

8
F Bahkan sebuah perusahaan 

Bioteknologi di Baham clonaid mengklaim, telah sukses menghasilkan 

manusia kloning pertama di dunia dengan lahirnya Eve.  

                                                            
5 jenis asam nukleat yang berisi perintah genetik yang digunakan di dalam perkembangan dan 

berfungsi pada semua organisma dan virus 
6

Hhttp://sains.kompas.com/read/2008/01/18/11035732/Ilmuwan.AS.Kloning.Embrio.Manusia H 
(diakses 7 july 2012 : 20.30 ) 

7 Imam Musbikin, 2010, Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir, Yogyakarta:Diva Press. 
Hlm 179 

8 Hhttp://sanggarpendidikanfisika.wordpress.com/2012/03/17/kloning-manusia-sebentar-lagi/ 
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Munculnya Teknik kloning yang kemudian diterapkan pada manusia 

berhasil menggoncang dunia sains, etika, dan, agama dan juga dunia hukum, 

ia mengundang komentar banyak pihak, baik yang pro dan kontra. 

Sebagai upaya pembelaan, Dr. Hall misalnya, mengaku bahwa 

risetnya memakai embrio afkiran, yang cacat karena membawa gen ganda 

dari sperma. Kendati begitu, Hall yakin, embrio normal pun bisa membelah 

dengan perlakuan yang sama. Usai dipakai, embrio itu dibuang. Tak ada uji 

coba lanjutan. ''Kami tidak ingin bermain-main dengan janin manusia,'' ujar 

Prof. Robert J. Stillman, Direktur Klinik Bayi Tabung GWU Medical Center. 

Prof. Stillman sengaja melansir pernyataan itu agar tak dituding 

memperlakukan embrio manusia sewenang-wenang. 

Lebih lanjut, dalam keterangan tertulisnya, Prof. Stillman 

mengatakan, tujuan risetnya bukanlah membuat anak kembar “Kami hanya  

ingin memberi pelayanan yang lebih baik bagi pasangan infertile” kata 

Stillman. Sebab, 15% pasangan yang ada mandul. Dalam banyak kasus, 

pasangan cuma bisa memberikan satu embrio untuk setiap kali 

pencangkokan bayi tabung. Padahal, keberhasilan pencangkokannya cuma 

10%. Kalau gagal, terpaksa diulang, dan perlu biaya lagi. Bila embrio itu 

bisa dibikin duplikatnya, pengulangannya akan lebih murah. F

9
F  

Dukunganpun datang dari Dr. Norman Fost (Lembaga Etika 

Kedokteran Universitas Wisconsin), menyatakan eksperimen tim Dr. Hall 

yang menduplikasikan embrio, bukan tindakan sesat. Alasannya, “Adalah 

                                                            
9 The New York Times, “Can We Clones Humans” edisi 10 maret 1997 
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hak prerogratif orang tua untuk punya anak dengan cara yang 

dikehendakinya, sejauh tak merugikan orang”. Dari kalangan ilmuwan yang 

tidak sepakat, mengatakan bahwa teknik kloning terutama bila diterapkan 

pada manusia, maka hanya akan membawa mudharat yang banyak bagi 

kehidupan manusia. Karena itu menurut mereka, Teknik Kloning ini harus 

dihentikan. Salah satu orang yang yang mewakili pendapat ini, di antaranya 

adalah Prof.Akirani Iritani, pakar embrio di Universitas Kinki Osaka, 

Jepang. Ia menyatakan ”Kami harus menahan diri dalam menetapkan teknik 

itu pada manusia”.F

10 

Tidak ketinggalan, agamawan juga ikut galau atas tehnik kloning 

tersebut. Berdasarkan laporan Koran kondang Amerika The New York 

Times menuliskannya headline tentang kritik dari Vatikan. Pemimpin Gereja 

Katolik di Roma mengecam penemuan itu. Lewat buletin intern 

L'Osservatore Romano, juru bicara Vatikan menilai riset duplikasi embrio di 

Washington itu sebagai “petualangan ilmiah di dalam lorong gelap”. Vatikan 

minta agar Amerika mau mengendalikan riset yang meresahkan umat seperti 

dilakukan Dr. Hall itu. 

Sementara dari kalangan umat Islam sendiri untuk merespon 

munculnya kloning ini, Pada tanggal 28 Juni-3 Juli 1997, telah diadakan 

seminar dengan tema “Islamic Fiqh Academy” di Makkah Al Mukarramah 

dengan agenda utama melihat posisi kloning dalam syariat Islam. Peserta 

seminar tersebut sebanyak 125 orang terdiri dari para fuqaha dan ahli bioetik 

                                                            
10 M.Masduqi,1997. Kloning Menurut Pandangan Islam, Pasuruan:CV.Garoeda.hal 27-28ji 
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dari berbagai penjuru dunia. Secara aklamasi mereka memutuskan bahwa 

kloning terhadap hewan dan tumbuhan diperbolehkan, sedangkan kloning 

terhadap manusia diharamkan.F

11 

Namun masalahnya dalam terminology Fiqh, kloning manusia 

memunculkan berbagai pertanyaan yang sedikit menguras pikiran para 

ulama. Di antara pertanyaan tersebut antara lain, bolehkah kloning dilakukan 

dengan menggunakan DNA suami yang sah? Dapatkah perempuan 

mengkloning dengan DNA sendiri? Bolehkah sepasang suami istri 

menggunakan DNA anak sendiri? Atau, apakah kita berhak dan darimana 

hak itu diperoleh untuk menggunakan DNA sendiri? Bagaimana kalau salah 

seorang di antara suami istri itu tidak setuju dengan proses kloning itu? Dan 

masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain. 

Suara pro dan kontra tersebut, sekaligus telah melahirkan polarisasi 

pandangan, baik pada sudut etika, gender, hukum, sains dan agama. 

Dari sudut etika tehnik kloning melahirkan dua pandangan yang 

saling berseberangan. Bagi mereka yang kontra atau pada paham deontology, 

penilaian etis atau tidak nya suatu perbuatan lebih ditekankan kepada 

perbuatan itu sendiri. Tokoh utama paham ini adalah Immanuel Kant yang 

terkenal dengan teori categorical imperative. Menuurutnya perbuatan yang 

secara umum (universal) dinyatakan terlarang, maka apapun alasannya tidak 

boleh dilakukan. Mencuri, membunuh, berbohong adalah perbuatan yang 

secara umum dianggap tidak baik atau jahat, karena itu tidak boleh 

                                                            
11 The 1997 Meeting: Islamic Fiqh Academy, dalam http://www.jamiat.org.za?c.facademy.html 
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melakukan meskipun tujuannya, misalnya untuk menyelamatkan orang 

lain.F

12
F Sebaliknya bagi mereka yang pro atau paham teleologi, lebih menilai 

pada tujuan atau akibat yang dituju dari perbuatan itu. Kalau tujuannya 

berupa suatu kebaikan, maka perbuatan itu masih boleh dilakukan.F

13 

Dari sudut pandang gender, kloning juga mendatangkan efek negatif 

bagi  bagi posisi perempuan. Perempuan akan berubah fungsi sebagai objek 

untuk mengandung janin-janin hasil kloning. Teknologi kloning, 

bagaimanapun majunya akan selalu membutuhkan rahim surrogate mother 

sebagai tempat pembelahan sel telur hingga ia dilahirkan.F

14
F  

Yang menarik adalah, perdebatan pada wilayah sains dan agama, 

dikatakan, Pada terminal tertentu, sains dan agama bersinggungan. Agama 

dengan kuasa kontrolnya mencoba mendeteksi berbagai kategori yang 

dianggap salah dalam sains. Agama yang diyakini sebagai sebuah kebenaran 

universal kemudian memberikan nilai salah terhadap beberapa perilaku 

sains. Tentu saja para ilmuwan menolak tuduhan sinis agama. Dengan 

berbagai alasan yang cukup argumentatif, para ilmuwan mencoba mencari 

justifikasi terhadap berbagai hasil penemuannya. Pada titik ini, antara sains 

dan agama menemukan titik pandang yang sama. Padahal seperti kata 

Einstein, agama tanpa sains adalah lumpuh, dan sains tanpa agama adalah 

buta.F

15 

                                                            
12 Frans Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, Yogyakarta: Kanisius,1997,hal 145-149 
13 Frans Magnis Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Yogyakarta:Kanisius,1992,hal 27-40 
14 Saleh Partaloan Daulay, Kloning dalam Perspektif Islam, hal 5 
15 Jujun,S.Suriasumantri,1998, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan. Hal 92. 
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Berkaitan dengan Kloning, para Ilmuwan dan agamawan juga 

memiliki sudut pandang yang berbeda. Di satu pihak para ilmuwan berusaha 

untuk meneruskan percobaannya, sementara di lain pihak para agamawan 

dengan berbagai dalilnya menolak kloning manusia secara tegas.  

Sementara dari sudut pandang hukum positif, kloning masih 

merupakan kontorversi karena ia dapat mengenai beberapa aspek hukum, 

mulai pengambilan DNA, apakah ada perjanjiannya, masalah surrogate 

mother sampai masalah hukum  anak tersebut jika lahir. Pada tahapan proses 

kloning sendiri bisa saja berkaiatan dengan masalah tindak pidana terhadap 

tubuh yang biasa disebut juga sebagai penganiayaan, karena dalam kloning 

manusia terdapat banyak embrio cacat yang akan dibuang. Dalam KUHP itu 

sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari 

penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran  

tersebut, Pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian 

besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355,Termasuk Pasal 346-349 

KUHP tentang Pengguguran/ Pembunuhan Kandungan. Juga bertentangan 

dengan Pasal 1 Tahun 1974 UU perkawinan yang mengatakan bahwa anak 

yang syah adalah anak yang lahir atau dari dalam hasil perkawinan yang sah. 

Memperhatikann pemaparan di atas nampaknya, dari penemuan baru 

tentang Kloning Embrio yang terjadi di dunia barat tersebut, minimal ada 

empat aspek yang harus dikedepankan, atau berpotensi menjadi 

permasalahan yang tidak mudah dipecahakan: pertama, Aspek Medis dan 

Ilmu Kedokteran; kedua, Aspek Yuridis, terutama mengenai bagaiaman 
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dasar dan dampak hukumnya; ketiga, Aspek Sosial, yakni mengenai 

fenomena-fenomena yang akan manifest dalam masyarakat, dan bagaimana 

dampaknya bila hal itu ikut berperan dalam tata kehidupan masyarakat; 

kemepat, Aspek Agama, yaitu bagaimanapun agama yang merupakan 

sumber etika dan norma bagi segala yang terjadi di dunia ini, menyikapi 

permasalahan tersebut. 

Berdasarkan uraian potensi dampak yang diungkapkan di atas, maka 

dalam penelitian ini akan membahas dari yaitu Hukum Islam dan Hukum 

positif. Dan permasalahan tersebut akan coba diuji dan dikaji dalam konteks 

Indonesia,  sikap otorita agama Islam atas kasus tersebut dan bagaimana 

pandangan hukum positif Indonesia terhadap penggunaan DNA dalam 

kloning manusia, walau kloning manusia belum ada di Indonesia, namun di 

era globalisasi seperti saat ini, kedepannya fenomena kloning bukan sesuatu 

yang tidak mungkin akan terjadi juga di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran di atas, maka masalah yang akan dijawab 

dalam kajian ini, di rumuskan dalam empat bentuk pertanyaan, yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi tentang Kloning Embrio dan DNA? 

2. Bagaimana proses penggunaan DNA pada Kloning Embrio Manusia 

beserta variabelnya? 

3. Bagaimana Prinsip Reproduksi dalam hukum Islam dan Hukum Positif? 
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4. Bagaimana  hukum Penggunaan DNA pada proses Kloning Embrio 

manusia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?  

5. Bagaimana model penggunaan DNA pada kloning yang paling ideal?  

 

C. Tujuan Penelitian 

           Tujuan penelitian ini adalah, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Bagaimana deskripsi tentang Kloning Embrio dan 

DNA. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana proses penggunaan DNA pada Kloning 

Embrio Manusia beserta variabelnya. 

3. Untuk mengetahui prinsip Reproduksi dalam hukum Islam dan Hukum 

Positif. 

4. Mendeskripsikan hukum Penggunaan DNA pada proses Kloning Embrio 

manusia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 

5. Mencari model penggunaan DNA pada kloning  yang ideal dan diterima 

kaidah hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teorititis hasil penelitian ini diproyeksikan agar, kita 

mengatahui bagaimana deskripsi tentang Kloning Embrio dan DNA, 

kemudian seperti apa pula proses penggunaan DNA pada Kloning 
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Embrio Manusia beserta variabelnya. Lalu menjelaskan secara teoritis 

Prinsip Reproduksi dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi pengambil kebijakan, serta para ahli 

rekayasa genetik (kloning), bagaimana pandangan agama yang dianut di 

Indonesia menyikapai penggunaaan DNA pada kloning manusia, serta 

seperti apa dasar hukum dan juga konsekwensi hukumnya, baik pada 

prosenya maupun pada hasilnya. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Rekayasa Genetika, juga dinamakan Pencangkokan Gen atau DNA 

Rekombinan, dinyatakan sebagai kemajuan yang paling mengagumkan 

semenjak manusia berhasil memisahkan atom. Penelitian tentang rekayasa 

genetika sesungguhnya telah dimulai pada awal tahun 1950-an, namun teka-

teki ini baru dapat memperoleh hasil 20 tahun kemudian. 

Mula-mula rekayasa genetika dianggap sebagai suatu impian masa 

depan dalam ceritera ilmiah. Tetapi kini kemampuan untuk mencangkokkan 

bahan genetik dan membongkar kembali informasi keturunan, memberikan 

hasil sangat nyata dan telah terbukti sangat bermanfaat. Seperti diketahui, 

bahan genetik DNA (asam deoksiribonukleat) yang mengandung informasi 

keturunan, dan dimiliki oleh kebanyakan makhluk hidup itu berupa pita ganda 

yang saling berpilin membentuk spiral (“double helix”). 
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Jika mungkin, tentunya informasi keturunan dari bagian molekul DNA 

yang diganti itu akan ditempati oleh informasi keturunan yang baru.F

16 

Pada masalah penggunaan DNA pada proses kloning embrio, 

merupakan masalah yang rumit, karena DNA bisa diambil dari siapa saja yang 

diinginkan. Yang bisa membuat permasalahan bagi silsilah keturunannya 

kelak. Anak siapa? Keturunan siapa? Hingga mempersulit dalam pembuatan 

akte kelahiran, hak waris. Juga dari permasalahan izin penggunaan DNA 

tersebut, apakah dapat dengan seenaknya mengambil DNA orang lain tanpa 

seizin orang yang mempunyai DNA tersebut. 

Dengan metode yang hampir sama dengan bayi tabung, kloning 

menggunakan sel selain sperma. Sel ini yang berisi informasi DNA dari 

makhluk yang lain, kemudian hasilnya juga dimasukkan kembali ke 

induknya.F

17 

Pada tataran moral, etika dan agama masih menjadi kontroversi, pada 

domain hukum sampai saat ini belum ada hukum yang menangani Kloning 

Embrio manusia di Indonesia secara khusus. Hal itu seharusnya sudah di 

pikirkan, sebab tidak menutup kemungkinan kasus adanya kloning embrio 

manusia ini akan ada di Indonesia. mengingat teknologi membelah embrio itu 

tidak tergolong sulit atau mahal. 

 

F. Metode Penelitian 

                                                            
16 Suryo,1986, Genetika Manusia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal 474-475 
17 Imam Musbikin, , 2010, Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir, Yogyakarta:Diva Press. 

Hlm 22 
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Berbagai hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan 

digunakan dalam tesis ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai beikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, normatif 

sekaligus filosofis. Penggunaan pendekatan normatif di perlukan dalam 

rangak memotret sekaligus menilai, apakah penggunaan DNA pada 

proses kloning embrio sudah diatur dan sesuai dengan kaidah/norma 

hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Pada saat yang sama juga 

tidak bisa dihindari penggunaan pendekatan filosofis atau teologi, 

terutama dalam rangka menilai penggunaan DNA pada proses kloning 

embrio manusia dalam perspektif hukum Islam. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada tesis ini adalah jenis penelitian pustaka 

(literatur research). Dikatakan sebagai penelitian pustaka karena penulis 

meneliti dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, 

arsip, dokumen resmi pemerintah, karya ilmiah dan sebagainya) serta 

sumber tertulis lainnya (artikel, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan 

lainnya) yang relevan dengan pembahasan mengenai masalah 

penggunaan DNA pada proses kloning embrio.F

18 

3. Sumber Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder 

yakni sumber data yang terlebih dulu dikumpulkan untuk kemudian 

                                                            
18 Ibid, halaman 114 
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dianalisis dan disajikan dalam sebuah tesis. Adapun sumber data yang 

banyak digunakan oleh penulis adalah sumber data yang bersifat 

kualitatif. 

Selain sumber data sekunder, maka penulis juga menggunakan 

sumber data tersier, yakni sumber data yang digunakan sebagai 

pelengkap, yakni kamus hukum, kamus sosiologi, kamus bahasa inggris, 

kamus kedokteran, serta kamus umum bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan data 

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber 

data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi Pustaka (library research)  

Studi pustaka mempunyai hubungan yang sangat erat dalam 

penulisn karya ilmiah. Penulisan tesis ini menggunakan berbagai 

macam buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta karya-karya ilmiah 

lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang 

dibahas. Literatur yang digunakan dalam penulisan tesis ini penulis 

peroleh dari perpustakaan universitas, perpustakaan pribadi dan situs 

internet. 

b. Koleksi data (collection) 

Selain menggunakan literatur berupa buku-buku dan karya 

ilmiah (jurnal), maka penulis juga mengumpulkan literatur lain yang 
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berupa koleksi dari artikel di koran (kliping), artikel majalah, jurnal 

ilmiah, serta artikel dari situs internet. 

c. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisis data dilakukan menggunakan analisis model 

interaktif (interaktif Model of Analysis), terdiri dari tiga komponen 

analisis data, mulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan, yang merupakan rangkaian kegiatan analisis secara 

berurutan dan saling susul menyusul.F

19 

 

G. Landasan Teori 

Ada tiga fungsi teori yaitu: menjelaskan (to explain), meramalkan (to 

predict), dan mengendalikan (to control).F

20
F Dalam struktur ilmu pengetahuan 

teori dipandang sebagai alat penjelas mengenai suatu fenomena tertentu dari 

sudut pandang sebuah disiplin keilmuan tertentu pula, artinya teori 

memberikan penjelasan tentang mengapa suatu gejala terjadi. Dalam dunia 

ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia menjadi sarana 

untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara 

baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat 

disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.F

21 

Untuk membantu menganalisis penggunaan DNA pada proses  

kloning embrio manusia  dalam   perspektif  hukum Islam dan hukum positif, 

                                                            
19  HB.Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, 

Surakarta: UNS Press, 2002, hal 96 
20 J. Suprapto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Jakarta: rineka cipta, 2003, hlm. 194. 
21 Khudzaifah, Dimyati, Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism, Jurnal 

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004, hlm. 42. 
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maka dalam tulisan ini ada dua teori utama yang dipergunakan sebagai 

kerangka teoritik, yang saling berseberangan, yaitu teori hukum formalistik 

(positivisme), dan hukum Islam. 

1. Hukum Islam 

Sebagai agama yang membawa ajaran yang komprehensif, Islam 

tentu saja juga memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan reproduksi, 

Islam mengatur kesehatan reproduksi manusia ditujukan untuk 

memuliakan dan menjunjung tinggi derajat manusia, dan Islam sejak 

belasan abad yang lalu—jauh sebelum kemajuan ilmu kesehatan dan 

kedokteran-mengaturnya sesuai dengan Quran, hadits, dan ijma para 

ulama, yang mencakup seksualitas, kehamilan, menyusui, kontrasepsi 

dan KB, dan aborsi. 

Berkaitan dengan respon para ulama, atas masalah kloning, ayat 

berikut selalu menjadi dasar utamnya: 

$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# β Î) óΟçFΖ ä. ’ Îû 5=÷ƒ u‘ z⎯ ÏiΒ Ï]÷è t7 ø9 $# $̄ΡÎ* sù / ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ ÏiΒ 5># tè? §ΝèO ⎯ ÏΒ 7πxõÜœΡ §ΝèO 

ô⎯ ÏΒ 7πs) n= tæ ¢ΟèO ⎯ ÏΒ 7πtó ôÒ •Β 7πs)̄= sƒ ’Χ Î ö xîuρ 7πs)̄= sƒ èΧ t⎦Îi⎫ t7 ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ”É)çΡuρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# $ tΒ â™ !$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_r& 

‘wΚ |¡•Β §ΝèO öΝä3 ã_Ìøƒ éΥ Wξ øÏÛ ¢ΟèO (# þθäó è= ö7tF Ï9 öΝà2 £‰ä©r& ( Νà6Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β 4†̄ûuθ tGãƒ Νà6Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β –Štãƒ 

#’ n<Î) ÉΑ sŒö‘ r& Ìßϑãè ø9 $# Ÿξ ø‹x6Ï9 zΝn= ÷è tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ 8Νù= Ïæ $ \↔ ø‹x© 4 “t s?uρ š⇓ ö‘ F{$# Zο y‰ÏΒ$ yδ !# sŒÎ* sù $ uΖ ø9 t“Ρr& $yγøŠ n= tæ 

u™ !$ yϑø9 $# ôN ¨” tI÷δ$# ôMt/ u‘ uρ ôMtF t6/Ρr& uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 £l÷ρ y— 8kŠ Îγt/ ∩∈∪    

 
 “… Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari 

setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal 
daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami 
jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami 
kehendaki …” (QS. 22/al-Hajj: 5).  
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Abul Fadl Mohsin Ebrahim, menafsirkan bunyi ayat di atas, 

bahwa ayat tersebut menampakkan paradigmaa al-Qur’an tentang 

penciptaan manusia mencegah tindakan-tindakan yang mengarah pada 

kloning. Dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah 

tindakan Tuhan. Segala bentuk peniruan atas tindakan-Nya dianggap 

sebagai perbuatan yang melampaui batas.’ 

Dalam surat As-Sajadah ayat (8-9) diterangkan bahwa kejadian 

manusia dalam empat tahap: (1) Anak keturunan Adam diciptakan dari 

sari pati air hina (air mani) – (tsumma ja’ala nasluhu mun sulalatin min 

main mahin), (2) Kemudian Allah menyempumakan (tsumma sawwahu), 

(3) Dan meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan-Nya) – (wanafakha fihi 

min ruhihi), (4) Dan menjadikan baginya pendengaran, penglihatan dan 

hati (wa ja’ala lakumus sam’ a wal abshara wal afidata). 

Ayat-ayat pokok ini akan menjadi titik tolak, bagaimana 

ijtihat/fatwa ulama-ulama atau organisas keagamaan di Indonesia 

menyikapi kloning (penggunaan DNA dalam kloning manusia). 

 

2. Teori Hukum Formalistic 

Positivisme hukum (aliran hukum positivisme) memandang, 

hukum perlu di pisahkan secara tegas dengan moral (antara hukum yang 

berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen). 

Mereka memahami hukum sebagai sesuatu norma yang telah dinyatakan 

sebagai hukum (as positited) yang diakui dalam suatu sistem hukum 
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tertentu.F

22
F Aliran ini menganggap tiada hukum lain kecuali perintah 

penguasa (law is a command of the lawgivers). Bahkan bagain dari aliran 

ini yang yang dikenal dengan nama legisme (analytical jurisprudence) 

yang dipelopori John Austin secara tegas mengidentikan hukum dengan 

UU.F

23
F  

Bagi Austin, hukum adalah perintah dari mereka yang memegang 

kekusaaan tertinggi, atau dari yang memegang kedaulatan, hukum yang 

sebenarnya menurut Austin memiliki empat unsur yaitu; perintah, sanksi, 

kewajiban dan kedulatan.F

24
F Pandangan hukum sebagai perintah ini 

kemudian disempurnakan oleh H.L.A. Hart yang menyatakan hukum 

sebagai perintah itu adalah sebagai perintah yang ditaati oleh rakyat.F

25 

Hans Kelsen, dalam general theory of law and state, yang dikenal 

dengan teori murni tentang hukum (pure of law). Menyatakan bahwa 

sistem hukum itu bertingkat-tingkat, dimana kaidah-kaidah tertentu akan 

dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya, 

sampai pada puncak pertanggapan yang tertinggi yang disebut dengan 

kaidah dasar atau grundnorm. Proses ini kemudian melahirkan stufenbau 

theory yang artinya sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari 

                                                            
22  Romli Atmasasmita, Teori Hukum Intergratif: Rekonstruksi Terhdapa Teori Hukum 

Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 
20. 

23 Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat 
Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 113-114. 

24 Lili Rasjidi, dkk, Pengatar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Majmu, 2002, hlm. 56. dalam 
Eka Julianta Wahjoepramono, Konsekwensi Hukum Dalam Profesi Medic,, Bandung: 
Karya Putra Darwati, 2012, hlm. 36. 

25 Dr. Theo Huijebers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hlm. 42. 
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hukum, dalam hierarki itu suatu ketentuan hukum tertentu yang 

bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi.F

26 

Paham ini banyak melahirkan konsep-konsep dan asas-asas 

penting yang diadopsi oleh Negara-negara modern, termasuk Indonesia, 

pikiran-pikiran kaum positivisme cukup kuat pengaruhnya, teori Austin 

tentang hukum sebagai perintah misalnya, telah diartikulasi dalam bentuk 

pemberian kewenangan kepada pemerintah dan legislatif  untuk membuat 

peraturan perundang-undangan. 

Ajaran Hans Kelsen tentang stufenbau theory telah menjadi 

rujukan tata ururtan peraturan perundang-undangan, dimana aturan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, 

atau yang khusus menyampingkan aturan yang umum.F

27
F Theo Huijbers 

menyatakan, stufenbau theory sudah umum pada zaman kini, bahwa 

sistem hukum itu mempunyai suatu struktur piramida, mulai dari yang 

paling abstrak (idiologi Negara dan UUD) sampai pada yang kongkrit 

(peraturan-peraturan yang berlaku).F

28 

                                                            
26 Eka Julianta Wahjoepramono, Konsekwensi Hukum Dalam Profesi Medic,, Bandung: Karya 

Putra Darwati, 2012, hlm. 37. 
27  Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  

Perundang-Undangan, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945; 2. 
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 3. Peraturan 
Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah. Kemudian ketentua ini di ganti 
lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 7 ayat (1) yang mengatur Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan terdiri atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan 
Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

28 . Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, Hlm. 44. 
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Penggunaan DNA pada proses  kloning embrio manusia sebagai 

suatu bentuk nyata hasil perkembangan ilmu pengetahuan, akan 

membawa dampak hukum yang besar, sementara satu sisi sampai saat ini 

belum diatur secara spesifik dan tegas dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia. Dalam domain etika sendiri, kloning melahirkan 

dua kutub yang saling berbeda pandangan, yaitu deontology dan 

teologi.F

29 

Walau ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah 

mengatur masalah kesehatan, seperti UU. No. 36 Tahun 2009 Pasal 70), 

UU Kesehatan No 23/1992, khususnya Pasal 15 tentang pengguguran 

kandungan. Undang-Undang Kesehatan tahun 1971. UU Kesehatan 

Indonesia (UU 23 /1992), UU Tenaga Kerja tahun 1953. 

Pengaturannya masalah kloning secara khusus dalam hukum 

positif sampai saat ini belum ada dan masih merupakan kontroversi 

karena dapat mengenai beberapa aspek hukum, mulai pengambilan DNA, 

apakah ada perjanjiannya, masalah surrogate mother sampai masalah 

hukum  anak tersebut jika lahir 

Bila tidak diatur dalam ketentua peraturan, maka akibat hukum 

dari kloning akan berdampak pada kepastian hukum, mengingat 

konstruksi hukum pidana Indonesia yang juga mengenal asas legalitas. 

Konsekwensi lanjutanya tidak hanya berhenti sampai di situ, namun juga 

akan berdampak pada kekuatan hukum sebagai apa yang disebut oleh 

                                                            
29  Frans Magnis Suseno,13 Tokoh Etika, Yogyakarta: Kanisius,1997,hal 145-149, … Magnis 

Suseno,Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Yogyakarta:Kanisius,1992,hal 27-40 
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Donald Black saran government’s social control (meliputi setiap 

tindakan sosial atau pembelaannya).F

30
F

  

Asas legalitas ini merupakan salah satu jantung utama ajaran 

positivisme. Asas legalitas yang juga lazim disebut “principle of 

legality”,“legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”, “de la legalite” atau “ex 

post facto laws”, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 

berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan 

ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (Geen feit is 

strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke 

strafbepaling). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, merumuskan 

dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum 

kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang 

telah diadakan lebih dulu”.F

31 

 

H. Sistematika Tesis 

Penulisan Tesis ini terdiri atas lima bab yang disusun secara 

sistematis, dimana antar bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistimatika dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

                                                            
30 Donald Black, The Behavarior Of Law (London: Academic Press, 1976), hlm. 2-4. Dalam 

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan 
Masalahnya: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Spsiologi Hukum, Malang: Banyumedia 
Publishing, cetakan kedua 2008, hlm. 2; lihat juga Romli Atmasasmita, Teori Hukum 
Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum 
Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 49. 

31  A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia,   Bandung: Sinar Baru, 
1990, hlm. 1. 
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Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai 

keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

Tinjauan Pustaka dan sistematika penulisan 

Bab II adalah Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar dari 

penelitian yang meliputi deskripsi tentang sejarah Kloning Embrio, DNA, 

variable penggunaan DNA pada proses kloning embrio. prinsip reproduksi 

menurut hukum Islam dan hukum positif 

Bab III adalah hasil penelitian tentang Sejarah Kloning embrio 

manusia, jenis, manfaat dan kemudharatannya. 

Bab IV adalah  hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan hasil penelitian Hukum tentang Penggunaan DNA pada proses 

Teknik Kloning Embrio menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Bab V adalah penutup, dimana berisi simpulan dari uraian 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya,  dan juga saran.  
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