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ABSTRAK
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KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

OLEH:

NUR INTAN FATIMAH

Transplantasi organ adalah salah satu metode penyembuhan penyakit yang lahir dari
kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran. Namun, dibalik tujuan mulia pelaksanaannya
yaitu mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, transplantasi ini
mengundang pemikiran, diskusi dan perdebatan terutama dari segi hukum dan agama. Hal
tersebut menjadi alasan penulis untuk meneliti dengan tema transplantasi organ tubuh
manusia. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu transplantasi dalam perspektif hukum
kesehatan dan transplantasi dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan
masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan tahap
pemeriksaan data, klasifikasi data, penandaan data dan sistematisasi data yang kemudian
dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa transplantasi organ tubuh manusia
diatur dalam Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 boleh diambil dari orang yang masih hidup
atau orang yang dinyatakan mati batang otak dengan memenuhi syarat medis dan
administratif yang wajib dipenuhi oleh calon pendonor, calon resipien dan rumah sakit yang
akan melaksanakan transplantasi organ. Pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia
dalam Hukum Islam diperbolehkan asalkan perbandingan kemaslahatan yang ditimbulkan
lebih besar daripada kerusakan karena pelaksanaan transplantasi organ. Majelis Ulama
Indonesia menyatakan bahwa transplantasi organ tubuh manusia boleh dilakukan dengan
diambil dari donor yang sudah meninggal dan mengharamkan seseorang yang masih hidup
untuk mendonorkan organ tubuhnya.

Kata Kunci: Transplantasi, Organ, Hukum Islam, Hukum Kesehatan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk Agama Islam membuat

Indonesia menempati satu dari sepuluh negara dengan jumlah muslim

tertinggi di dunia dengan total 222 juta umat berdasarkan perhitungan dari

Muslim Pro diikuti oleh Pakistan sebanyak 195 juta umat di urutan kedua dan

India sebanyak 183 juta umat diurutan ketiga per 2018.1 Sensus penduduk

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 mencatat bahwa jumlah umat

Muslim di Indonesia mencapai 207.176.162 jiwa atau sekitar 80% dari

237.641.326 jiwa penduduk Indonesia memeluk agama Islam.2

Beberapa term digunakan Al-Qur’an untuk menunjukkan arti masyarakat

ideal, yaitu terdiri atas ummatan wahidah, ummatan wasathan, khoiru ummah

dan baldatun thayyibah. Ummatan wahidah disebutkan dalam surah Al-

Baqarah (2) ayat 213 yang mengatakan bahwa manusia dari dulu hingga

sekarang merupakan satu umat, Allah SWT menciptakan mereka sebagai

makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain.

Ummatan wasathan. Khoiru ummah terdapat dalam Surah Ali Imran (3) ayat

110  yang menyatakan untuk menjadi ideal, umat Islam seharusnya memiliki

supremasi dalam segala bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya,

1 https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-
Terbesar-di-Dunia, diakses pada Sabtu, 24 Februari 2018  pukul 19.00 WIB

2 bps.go.id, diakses pada Sabtu, 24 Februari pukul 16.00 WIB
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ilmu dan lain-lain karena kekuatan digalang dari semua aspek kehidupan.

Baldatun thayyibah terdapat dalam Qur’an Surah Saba (34) ayat 15 yang

menyatakan bahwa jika suatu negeri dapat dikatakan memiliki tanah yang

subur, penduduk yang makmur serta pemerintahan yang adil, maka dapat

disebut sebagai masyarakat yang ideal.3

Kesehatan dapat dikategorikan ke dalam kondisi ideal umat muslim yaitu

khoiru ummah. Sehat berasal dari bahasa Arab yaitu as-shihah yang berarti

sembuh, sehat, selamat dari cela, cacat atau nyata, benar sesuai kenyataan.4

Dapat disimpulkan secara umum bahwa sehat berarti suatu keadaan dimana

seluruh organ serta syaraf tubuh dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya

penyakit yang hinggap di tubuh.

Menurut Islam, kebaikan yang dicari bukan hanya kebahagiaan/kesehatan

hidup di dunia saja, tetapi juga sehat/bahagia di akhirat berdasarkan definisi

dari Al-Qur’an :

ْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ  َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ ...

“...Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di

akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Al-Baqarah (2):201)

Do’a ini mencakup semua kebaikan di dunia dan memalingkan semua

keburukan, karena sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakup semua

yang didambakan dalam kehidupan dunia, seperti kesehatan, rumah yang

luas, istri yang cantik, rezeki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, amal

3HA Kosasih, Konsep Masyarakat Madani, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2000,
hlm. 4

4Sambas Wiradiuria,Menggapai Kesembuhan Sebuah Harapan dan Peluang Menapaki Jalan
Kebahagiaan, Bandung: Paramedia Komunikatama, 2016, hlm. 105
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saleh, kendaraan yang mudah, dan sebutan yang baik serta lain-lainnya;

semuanya itu tercakup di dalam ungkapan mufassirin. Semua hal yang

disebutkan tadi termasuk ke dalam pengertian kebaikan di dunia.5 Kesehatan

yang dimaksud di sini adalah sehat yang meliputi empat hal, yaitu yang

pertama sehat dalam bidang ilmu, artinya manusia tersebut mempunyai ilmu

dan terhindar dari kebodohan. Selanjutnya sehat dalam bidang ekonomi,

artinya manusia tersebut mempunyai ekonomi yang cukup untuk hidup

sehingga terhindar dari kemiskinan. Ketiga, sehat atau bebas dari penyakit-

penyakit, baik penyakit jasmaniah maupun penyakit rohaniah. Terakhir, sehat

dalam bidang-bidang lainnya seperti mempunyai istri dan anak-anak yang

shaleh, hubungan dengan relasi yang baik dan lancar, dan lain-lain.

Hasil riset yang dilakukan lembaga riset The Indonesian Institute mencatat,

ada tiga hal besar yang masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di

Indonesia yang meliputi masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang

memadai. Karena dari sekitar 9.599 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang

ada di Indonesia, sebagian besarnya masih berpusat di kota-kota besar.

Persoalan kedua juga menyangkut masalah distribusi yang belum merata,

khususnya tenaga kesehatan. Data terakhir Kementerian Kesehatan RI

memang mencatat, sebanyak 52,8 persen dokter spesialis berada di Jakarta,

sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya

sekitar 1-3 persen saja. Persoalan terakhir yang menjadi catatan The

Indonesian Institute adalah soal pendanaan. Karena untuk tahun 2014,

pemerintah hanya mengalokasikan 2,4 persen dana APBN untuk bidang

5 http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-200-202.html diakses
pada Kamis, 1 Maret 2018 pukul 21.00 WIB
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kesehatan. Padahal Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

mengamanatkan dana kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.6

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia mengalami kemajuan yang

signifikan di berbagai bidang. Semakin banyak orang yang memanfaatkan

kemajuan ini untuk mendapatkan fasilitas apapun yang ingin dimiliki salah

satunya dalam bidang kesehatan. Kemajuan bioteknologi dalam aspek

kesehatan mengundang pemikiran, diskusi dan perdebatan terutama dari segi

hukum dan agama, terutama Agama Islam yang bukan hanya berisi pedoman

hidup, peraturan, akhlak, sejarah dan lain-lain, tetapi juga berisi pokok ilmu

pengetahuan dimana terdapat ilmu kesehatan di dalamnya. Adanya ayat Al-

Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang penciptaan manusia,

kebersihan, makanan, pemberantasan penyakit menular dan adanya obat jiwa

dalam Al Qur’an merupakan petunjuk bahwa ajaran-ajaran Islam

mengandung ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan di dalamnya.7 Dalam ilmu

kedokteran timur maupun barat meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya,

begitupun dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda

mengenai pentingnya kesehatan, yaitu:

تََداُوْوا ِعبَاَد هللاِ فَإِنَّ هللا َلَْم یََضْع َداًء إِالَّ َوَضَع لَھُ َدَواًء َغْیَر َداٍء َواِحٍد ْالھََرمُ 

“Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak

meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga telah meletakkan obat

6 http://www.beritasatu.com/kesra/204719-tiga-masalah-kesehatan-yang-dihadapi- indonesia.
html, diakses pada Kamis, 1 Maret 2018 pukul 21.10 WIB

7 Ahmad Fadhil, Transplantasi Mata Mayit dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi
Pandangan Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2015, hlm. 3
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penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua” (HR. Abu

Daud)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap umat Islam wajib berikhtiar untuk

berobat apabila menderita sakit apapun macam penyakitnya. Sebab, setiap

penyakit merupakan berkah kasih sayang Allah yang pasti ada penawarnya

baik dengan obat maupun tindakan tertentu yang salah satu contohnya  adalah

transplantasi. Transplantasi adalah pengangkatan suatu organ atau jaringan

dari suatu organisme, kemudian diimplantasikan melalui pembedahan ke

organisme lain untuk memberikan struktur dan/atau fungsi.8 Pendapat kedua

menyatakan bahwa transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih

mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak

sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik.9 Terlepas dari beberapa pendapat

tersebut, tujuan utama transplantasi organ adalah mengurangi penderitaan dan

meningkatkan kualitas hidup pasien.

Saat ini, transplantasi tidak mustahil untuk dilakukan  mengingat semakin

majunya teknologi di bidang kedokteran. Orang-orang yang memiliki

kerusakan pada organ tubuhnya bisa memilih langkah transplantasi yang lebih

efektif untuk mempebesar harapan hidupnya daripada melakukan terapi

kesehatan seperti hemodialisis10 untuk pasien gagal ginjal begitupun pasien

dengan kerusakan hati, jantung serta organ tubuh lainnya.

8Pierce A. Grace, Neil R. Borkey, At Glance Ilmu Bedah, terj. Vidhia Umami, Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2007, hlm. 185

9Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam,
Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000, hlm. 121.

10Hemodialisis merupakan pencucian darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu dari
darah dengan menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan
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Belum ada Ayat Al-Qur’an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW yang

memaparkan secara jelas mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia,

namun terdapat ayat dan hadits yang secara tersirat atau qiyash menyampaikan

hukum mengenai transplantasi organ tubuh manusia.

“Mematahkan tulang mayat seperti mematahkannya ketika dia hidup” (H.R.

Ahmad dan Abu Dawud) Hadits tersebut menunjukkan betapa manusia

semasa hidup hingga meninggal begitu dijunjung tinggi kehormatannya,

sehingga dirasa tidak mungkin untuk mengambil bagian tubuh seseorang

untuk didonorkan ke orang lain.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

.... اَ أَْحیَا النَّاَس َجِمْیعاً  َوَمْن أَْحیاَھَا فََكأَنمَّ ...

“... Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka

seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya ....” (QS. Al-Maidah

(5):32)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu tindakan pengobatan seperti

transplantasi yang dapat menolong manusia lain akan sangat dihargai oleh

Agama Islam sehingga menunjukkan bahwa transplantasi memungkinkan

untuk dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai

transplantasi organ tubuh manusia yang dituangkan dalam bentuk skripsi

dengan judul “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif

Hukum Kesehatan dan Hukum Islam”
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B. Rumusan Masalah  dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

permasalahannya adalah:

1. Bagaimana transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum

Kesehatan?

2. Bagaimana transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum

Islam?

Ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Keperdataan yang terkait

dengan Hukum Kesehatan dan Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami dan menganalisis transplantasi organ tubuh manusia

dalam perspektif Hukum Kesehatan.

2. Untuk memahami dan menganalisis transplantasi organ tubuh manusia

dalam perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan

pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum keperdataan terutama dalam bidang

Hukum Islam khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan
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transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan dan

Hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis

a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai

transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan dan

Hukum Islam;

b. Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin

c. Mengetahui tentang bagian transplantasi organ tubuh manusia dalam

perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam;

d. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Perkembangan Transplantasi Organ

Transplantasi atau pencangkokan semula merupakan rumusan ide tempel-

menempel dari dunia flora. Pada awalnya transplantasi organ lebih nampak

seperti fiksi ilmiah, kemudian mengalami perkembangan denotasi setelah

dilakukan percobaan ilmiah pada fauna dan manusia. Namun, seiring

berjalannya waktu transplantasi menjelma menjadi salah satu penemuan

paling luar biasa yang telah dicapai dalam dunia kedokteran modern.

Transfusi darah merupakan jenis transplantasi yang paling sering dilakukan.

Jauh sebelum transplantasi ditemukan dan dikembangkan, beberapa ilmuwan

muslim telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia kedokteran. Mereka

berkontribusi dalam perkembangan dunia kedokteran dari mempelajari,

meneliti hinga meletakkan pondasi bagi ilmu kedokteran.

Ilmuwan muslim pada era tahun 864-930 Masehi adalah Muhammad bin

Aaariya ar-Razi yang dikenal sebagai Rhazes di dunia barat, merupakan

seorang ilmuwan serba bisa dan salah satu ilmuwan terbesar dalam islam dari

Iran. Ar Razi merupakan ilmuwan muslim yang meneliti mengenai demam,

penyakit cacar, alergi asma serta ilmuwan pertama yang menulis tentang

alergi dan imunologi.
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Abul Qasim az-Zahrawi atau yang dikenal sebagai Abulcasis di Barat

merupakan pakar kedokteran pada masa Islam Abad Pertengahan mendapa

julukan bapak operasi modern. Az- Zahrawi menerbitkan karya yaitu Al-

Tsarif yang berisi kumpulan praktik kedokteran termasuk di dalamnya

mengenai gigi dan kelahiran anak. Setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa

Latin oleh Gerardo dan Cremona pada abad 12, selama 5 abad pertengahan

Eropa buku ini menjadi sumber utama dan menjadi rujukan resmi dalam

pengetahuan bidang kedokteran di sekolah kedokteran Eropa.

Ilmuwan pertama yang dapat mendeskripsikan peredaran darah secara akurat

dalam tubuh manusia adalah seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Al

Nafis. Beliau menggunakan metode observasi, survei dan percobaan dalam

studinya. Penemuan Al Nafis mengenai peredaran darah di paru-paru

membuatnya dianggap memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu

kedokteran Eropa pada abad XVI. Melalui penemuannya, para ilmuwan dunia

menganggapnya sebagai tokoh pertama dalam ilmu sirkulasi darah.

Tidak ada yang tidak mengenal Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai

Avicenna di dunia Barat. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter

kelahiran Persia. Ibnu Sina adalah seorang penulis produktif yang sebagian

karyanya adalah mengenai filosofi dan pengobatan. Ibnu Sina dijuluki bapak

pengobatan modern dengan karyanya yang sangat terkenal yaitu Qanun fi

Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad.

Ibnu Sina mendapat gelar Medicorum Principal oleh Kaum Latin Skolastik,
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diberi gelar Raja Obat, dan dalam Islam dianggap sebagai Zenith, puncak

tertinggi dalam ilmu kedokteran.

Transplantasi  pertama yang tercatat dalam sejarah adalah transplantasi kulit

yang ditemukan dalam manuskrip Mesir Kuno yakni pada tahun 2000 SM.

Namun, tidak banyak yang dijelaskan dalam catatan tersebut. Pada tahun

1597, barulah seorang ahli bedah Italia bernama Gaspare Tagliacozzi

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai usahanya melakukan

transplantasi kulit orang lain kepada pasien yang kehilangan hidungnya. Ia

menilai usahanya kurang berhasil karena adanya pengaruh suatu kekuatan

yang berasal dari dalam tubuh manusia itu sendiri.

Tahun 1863, seorang ahli bedah Perancis, Paul Bert baru dapat menjelaskan

bahwa transplantasi alat dari seorang kepada orang lain yang disebut allograft

selalu mendapat penolakan secara normal dari resipien. Sedangkan

pemindahan alat dari tubuh manusia yang sama, yang disebut sebagai

autograft tidak mengalami penolakan seperti yang terjadi pada allograft.11

Jeff E. Zhorne menyatakan bahwa sejak awal abad ke 8 SM, para ahli bedah

Hindu telah melakukan transplantasi kulit untuk mengganti hidung yang

hilang karena penyakit sifilis, perang fisik maupun hukuman atas suatu

kejahatan.12

Eksperimen transplantasi paling penting dilakukan pada awal abad ke-20 oleh

ahli bedah dari Perancis, Alexis Carrel. Ia mulai bereksperimen dengan

11Tim Penyusun Naskah IDI Kesehatan dan Kedokteran, Islam untuk Disiplin Ilmu
Kedokteran dan Kesehatan I, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, hlm. 159.

12Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ
dan Eksperimen pada Hewan, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 14
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transplantasi pembuluh darah arteri dan vena. Usaha ini membuatnya berhasil

meraih hadiah Nobel pada tahun 1912. Carrel juga orang pertama yang

mengidentifikasi masalah penolakan atau rejection transplantasi, dilema yang

menghadang banyak ilmuwan dan dokter dengan melakukan eksperimen pada

anjing.13

Kemudian tahun 1958, Joseph E. Murray melakukan transplantasi ginjal

pertama dengan sukses dibantu tim ahli bedahnya di Rumah Sakit Peter Bent

Brigham di Boston, Massachusetts. Dokter Murray memenangkan Hadiah

Nobel dalam bidang Kedokteran atau Fisiologi karena transplantasi yang

berhasil dilakukan pada seorang pria berusia 24 tahun kepada saudara

kembarnya. Pria yang menjadi resipien ginjal tersebut dapat hidup lebih lama

11 tahun.14

Pada 3 Desember 1967, Louis Washkansky adalah orang yang melakukan

transplantasi jantung manusia pertama di Rumah Sakit Groote Schuur di Cape

Town, Afrika Selatan oleh Dokter Christian Barnard. Washkansky meninggal

18 hari setelah transplantasi jantung karena pneumonia. Meski demikian,

transplantasi ini dianggap berhasil karena jantung Washkansky masih

berfungsi dengan baik hingga hari kematiannya.15

Transplantasi pertama yang berhasil di Indonesia dilakukan tahun 1977,

diprakarsai oleh Prof. Dr. R. P. Sidabutar, SpPD-KGH yakni transplantasi

13Amazine, 2017, Sejarah dan Asal-Usul Transplantasi Organ, diakses dari
https://www.amazine.co Sabtu, 30 September 2017 pukul 14.05

14Ahada Ramadhana, 2015, Sosok Dunia Medis yang Berjasa Besar di Bidang Kedokteran,
diakses dari https://www.brilio.net, Sabtu, 30 September 2017 pukul 13.20

15Tim Viva, 2015, Transplantasi Jantung Pertama Kali Dilakukan, diakses dari
http://www.viva.co.id Sabtu, 30 September 2017, pukul 14.15
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ginjal yang merupakan pilihan utama pengobatan pasien penyakit ginjal

kronik tahap akhir.16 Kesulitan mencari donor membuat penderita gagal ginjal

harus mencari ginjal sampai ke China. Beberapa tahun belakangan ini,

banyak pasien dari Indonesia yang pergi berobat ke China untuk melakukan

transplantasi organ tubuh seperti ginjal. Kabarnya, di China, organ tubuh

manusia dijual secara terbuka. Meskipun tidak murah, ketersediaan pasokan

organ membuat mereka tertarik menjalani transplantasi.17

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dan cepat mendunia membuat

Indonesia juga mampu melakukan transplantasi organ tanpa perlu pergi jauh

ke China. Sebab, atas kerjasama antara Rumah Sakit Puri Indah, Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

dengan The First Affiliated Hospital of Zhejiang University China, Rumah

Sakit Puri Indah Group yang telah mendedikasikan layanannya sebagai Pusat

Layanan Hepato-Pankreo-Bilier dan Transplantasi Hati telah berhasil

menyelenggarakan operasi transplantasi hati pada tanggal 14 dan 17

Desember 2010 yang dipimpin oleh Prof. Zheng Shu-sen, MD, PhD, FACS

dari The First Affiliated Hospital Zhejiang University. Dengan demikian

Rumah Sakit Puri Indah merupakan rumah sakit swasta Indonesia yang

pertama melaksanakan operasi transplantasi hati.18

16Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, 2011, Transplantasi Ginjal RSCM, diakses dari
www.rscm.co.id Sabtu, 20 September 2017 pukul 15.33

17Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh
Manusia, Bandung:  Mandar Maju, 2012, hlm. 72.

18Rumah Sakit Pondok Indah, 2011, Transplantasi Hati Sukses dilaksanakan di RS Puri
Indah, diakses dari http://www.rspondokindah.co.id/ 27 Oktober 2017 pukul 14.07
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B. Pengertian Transplantasi Organ

Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu

dari suatu tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan

persyaratan dan kondisi tertentu.19 Transplantasi berasal dari Bahasa Inggris,

yang berarti to take up plant to another atau mengambil dan menempelkan

sesuatu pada tempat lain, dalam hal ini tumbuhan. Kemudian dalam Bahasa

Indonesia transplantasi diterjemahkan dengan istilah pencangkokan.20 Dalam

kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ adalah

penggantian organ tubuh atau anggota badan yang rusak atau tidak normal

supaya dapat berfungsi secara normal atau sesuai dengan fungsinya masing-

masing.21

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan, definisi yuridis

transplantasi organ adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan

organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain

atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau

jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Menurut pendapat Van Houve, transplantasi berasal dari kata transplant atau

graft, yang berarti jaringan atau alat tubuh yang dipindah.Van Houve,

mendefinisikan dengan pemindahan atau pencangkokan jaringan atau alat

19Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Jakarta: Bina Pustaka Sarwono
Prawiroharjo, 2001, hlm. 101.

20Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 121
21 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) hlm.192
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tubuh dari seorang individu ke tempat lain atau ke tempat individu lain.22

Menurut World Health Oganization (WHO), Transplantation is the transfer

(engraftment) of human cells, tissues or organs from a donor to a recipient

with the aim of restoring function(s) in the body.23

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa,

transplantasi adalah suatu proses pemindahan atau pencangkokan jaringan

atau organ tubuh dari suatu atau seorang individu ke tempat yang lain pada

individu itu atau ke tubuh individu lain untuk menggantikan jaringan atau

organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam dunia kedokteran

jaringan atau organ tubuh yang dipindah disebut graft atau transplant,

pemberi transplant disebut donor dan penerima transplant disebut kost atau

resipien.24Terdapat tiga pihak yang terkait dengan pelaksanaan transplantasi

organ tubuh yaitu pendonor, resipien dan dokter yang menangani operasi

transplantasi dari pihak donor ke resipien.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan

Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh

Manusia yang selanjutnya disebut PP 18/1981 menyebutkan bahwa donor

adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada

orang lain untuk keperluan kesehatan. Ketentuan umum Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi

Organ yang selanjutnya disebut Permenkes 38/2016 mendefinisikan resipien

22Van Houve, Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1986, hlm. 3614
23 www.who.int diakses pada Jum’at 17 November 2017 pukul 14.28 WIB
24Tengku Syafrizal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim (SKRIPSI), Riau:

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, Hlm. 42



16

yaitu: orang yang menerima organ tubuh dari pendonor untuk tujuan

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 290 Tahun 2008 Tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran yang selanjutnya disebut sebagai

Permenkes 290/2008 mendefinisikan dokter dan dokter gigi adalah dokter,

dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia

sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Dasar Peraturan Transplantasi Organ

1. Hukum Kesehatan

Aturan hukum untuk transplantasi organ tubuh secara tersurat terdapat dalam

UU No. 23 Tahun 1992 yang sudah diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan yakni

Pasal 64, yang berbunyi:

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat

kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

Indonesia hanya membolehkan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan,

yang melakukan transplantasi atas dasar adanya persetujuan dari donor

maupun ahli warisnya.  Pengambilan organ baru dapat dilakukan jika donor

telah diberitahu tentang resiko operasi dan atas dasar pemahaman yang benar

tadi donor dan ahli waris atau keluarganya secara sukarela menyatakan
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persetujuannya  Hal ini dinyatakan pada Pasal 65 ayat 1 dan 2  UU Kesehatan

yang berbunyi,

[1] Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu

dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

[2] Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus

memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat

persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

Pasal 66 UU Kesehatan yang berbunyi:

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya

dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67 UU Kesehatan yang berbunyi:

Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Selain UU Kesehatan, regulasi mengenai transplantasi organ tubuh manusia

ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 Tentang

Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau

Jaringan Tubuh Manusia, yang selanjutnya disebut dengan PP 18/1981.

Pelaksanaan transplantasi dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit

yang ditunjuk oleh Menkes, hal ini tertuang dalam Pasal 11 PP 18/1981,

yaitu:



18

[1] Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan

oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh

Menteri Kesehatan.

[2] Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh

dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Transplantasi dari donor  jenazah tidak mempunyai masalah dari segi etika

dan moral. Pasal 14 PP 18/1981 menyatakan bahwa pengambilan organ dari

korban yang meninggal dunia dilakukan atas dasar persetujuan dari keluarga

terdekat. Pasal 16 PP 18/1981  menerangkan bahwa donor atau keluarga

donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material

apapun sebagai imbalan transplantasi.

Transplantasi organ dari donor hidup mendatangkan lebih banyak

permasalahan dari segi etika dan moral serta wajib memenuhi beberapa

syarat. Karena pada prinsipnya, melakukan suatu perbuatan atas tubuh

seseorang tanpa persetujuan dari yang memiliki tubuh tersebut merupakan

tindakan yang melanggar etika, hukum perdata, hukum pidana, bahkan

melanggar hak asasi manusia.

Untuk dapat memutuskan dan memberi persetujuan terhadap apa yang akan

dilakukan kepada pasien, dokter harus terlebih dahulu memberikan informasi

yang cukup yang diikuti oleh pemberian persetujuan oleh pasien

bersangkutan yang kemudian disebut dengan informed consent yang

merupakan hubungan antara dokter dengan pasien berasaskan kepercayaan,

adanya hak otonomi atau menentukan nasib atas dirinya sendiri, dan adanya
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hubungan perjanjian antara dokter dan pasien.25 Suatu informed consent baru

sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal tiga unsur sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter.

2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.

3. Kesukarelaan yaitu tanpa paksaan atau tekanan dalam memberikan

persetujuan.

Tujuan dari Informed consent menurut J. Guwandi adalah:26

1. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa

sepengetahuan pasien

2. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang

tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment

yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan

dengan cara semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati

dan teliti.

Transplantasi adalah hal yang berkaitan dengan perbuatan yang membuat

sakit atau cedera atau luka (pada donor dan resipien) dan berhubungan pula

dengan masalah perikatan atau perjanjian, maka Pasal-Pasal dalam KUHP

seperti Pasal 204, Pasal 205 dan Pasal 206 serta Pasal 1382 KUHPerdata tetap

dapat diberlakukan.

25 M. Chrisdiono, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman, Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2007,hlm. 74

26Guwandi, Rahasia Medis, Jakarta, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2005, hlm. 32
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2. Hukum Islam

Hampir tidak ada satupun bahasan dalam teks fikih klasik yang meninggalkan

tulisan yang membahas langsung mengenai hukum mendonorkan organ tubuh

manusia untuk tujuan transplantasi. Namun, hukum perlakuan terhadap jasad

manusia disebutkan dalam bab jual beli. Begitupun ketika membahas tentang

pengobatan, keadaan terpaksa, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat

keadaan terpaksa. Riwayat dari Abu Daud dari Abu Darda' bahwa Nabi SAW

bersabda:

َواَء َوَجَعَل لُِكلِّ َداٍء َدَواًء فَتََداَوْوا َوالَ تََداَوْوا بَِحَرامٍ  اَء َوالدَّ إِنَّ هللاَ أَْنَزَل الدَّ

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi

setiap penyakit itu obatnya, Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat

dengan yang haram!"(H.R Abu Dawud No. 3372)

Hadits tersebut mengatakan bahwa berobat memang dianjurkan,  namun tidak

dengan yang haram. Meskipun ilmu dan teknologi kedokteran semakin maju,

masih banyak penyakit yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya, seperti

penyakit kanker maupun kelainan genetik. Penelitian dalam bidang

kedokteran yang memakan waktu berabad-abad lamanya, membuahkan

transplantasi atau pencangkokan organ tubuh sebagai alternatif terakhir untuk

menyembuhkan suatu penyakit.

Tujuan dari transplantasi tak lain adalah sebagai pengobatan dari penyakit

karena Islam sendiri memerintahkan manusia agar setiap penyakit diobati,

karena membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat mengakibatkan

kematian, sedangkan membiarkan diri terjerumus dalam kematian (tanpa



21

usaha) adalah perbuatan terlarang, sebagai mana firman Allah dalam Al-

Qur’an Surah An-Nisa (4) ayat 29, yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.”

Membahas mengenai Hukum Islam,  maka dapat melihat hukum yang berlaku

di  negara Arab sebagai referensi karena negara Arab memiliki penduduk

100% muslim yang sudah dapat dipastikan menggunakan Hukum Islam

sebagai dasar aturan mereka. Negara Arab yang tegabung dalam Gulf

Cooperation Council (GCC) yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi

dan Uni Emirat Arab telah membentuk Komite Nasional Transplantasi Organ

atau NOTC National Organ Transplant Committee berdasarkan Peraturan

Menteri Nomor 1045 Tahun 2009 yang mana anggotanya adalah dokter dari

berbagai sektor kesehatan serta ahli Hukum Islam dan Sharia untuk

membentuk peraturan yang terkait mengenai transplantasi organ. Setelah

melakukan peninjauan terhadap praktek yang terbaik dilakukan di seluruh

dunia dan aturan-aturan yang berlaku dalam negara-negara yang tergabung

dalam GCC,  maka terbentuklah peraturan yang secara garis besar mengatur

berisi:

1. Memperbolehkan orang yang secara mental dan fisik sehat serta berumur

diatas 21 tahun untuk menjadi donor. Organ yang didonorkan tersebut,

tidak seharusnya membahayakan pendonor.

2. Aturan ini juga menegaskan untuk memperbolehkan menggunakan donor

mati. Orang mati dapat mewariskan ginjal, paru, pankreas dan jantungnya

untuk menyelamatkan orang lain. Untuk itu, pendonor harus menuliskan
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surat wasiat tersebut secara tertulis dan dengan didampingi oleh dua orang

saksi. Aturan ini juga memperbolehkan pendonor merubah pendiriannya.

3. Aturan ini juga membolehkan donasi multi organ dalam tahap berbeda

dalam memenuhi kekurangan donasi organ internasional.27

D. Tujuan Transplantasi Organ

Transplantasi sebagai suatu usaha untuk melepaskan manusia dari

keabnormalan akibat dari rusaknya fungsi organ, jaringan atau sel, pada

dasarnya memiliki tujuan:28

1. Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, rusaknya jantung,

ginjal, dan sebagainya.

2. Pemulihan kembali suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau

mengalami kelainan tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis,

contohnya bibir sumbing.

Transplantasi organ biasanya dilakukan pada stadium terminal suatu penyakit,

dimana organ yang ada tidak dapat lagi menanggung beban karena fungsinya

yang nyaris hilang karena suatu penyakit.Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1992 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai UU No

23/1992 menyatakan bahwa transplantasi merupakan salah satu pengobatan

yang dapat dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Secara legal transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan

dan tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial hal ini tercantum dalam

27Patricia Soetjipto, Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Naskah Akademik), Jakarta:
Universitas Indonesia, 2010. hlm. 47

28 Sapiudin Shidiq, op.cit, hlm. 121
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Pasal 33 ayat 2 UU No 23/1992. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa

organ atau jaringan tubuh merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa

sehingga dilarang untuk dijadikan obyek untuk mencari keuntungan atau

komersial.

E. Klasifikasi Transplantasi Organ

Terdapat dua hal penting yang mendasari transplantasi, yaitu eksplantasi dan

implantasi. Eksplantasi adalah usaha mengeluarkan atau mengambil jaringan

atau organ dari donor yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal.

Sedangkan implantasi adalah usaha penempatan organ atau jaringan atau

jaringan yang telah yang telah diambil dari tubuh donor untuk ditempatkan

pada tubuh pendonor itu sendiri atau ditempatkan pada tubuh resipient lain.29

Berdasarkan jenisnya, transplantasi sendiri dibedakan menjadi dua, antara

lain:

a. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan kornea mata dan menambal

bibir sumbing. Transplantasi jaringan  ini jika tidak dilakukan tidak

membahayakan kelangsungan hidup penderita, tujuannya hanyalah

menyempurnakan  kekurangan yang ada.

b. Transplantasi organ, seperti jantung, hati, dan ginjal. Transplantasi ini

dilakukan untuk  melangsungkan hidup penderita, karena jika tidak

dilakukan transplantasi maka akan membahayakan kelangsungan hidup

penderita. 30

29Ratna, op.cit
30Nur Hidayah, Kemaslahatan Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah

(SKRIPSI), Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014,. hlm. 41
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Secara medis, dalam dunia kedokteran dikenal tiga kategori transplantasi

dilihat dari sudut penerima organ atau resipien, antara lain:

1. Transplantasi autologous

Pemindahan organ tubuh dari satu bagian ke bagian tubuh lainnya pada

orang yang sama, dalam hal ini donor dan resipien adalah satu orang yang

sama Contohnya, pemindahan kulit paha ke wajah.

2. Transplantasi homologous

Pemindahan organ tubuh dari satu orang kepada orang lain. Donor bias

dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal. Contohnya adalah

donor kornea mata dari orang yang sudah meninggal.

3. Transplantasi heterologous

Pemindahan organ dari spesies berbeda, misalnya tulang rawan hewan

untuk mengganti katup jantung manusia. 31

4. Xenotransplantation

Pemindahan suatu jaringan atau organ dari spesies bukan manusia ke

tubuh manusia. Contohnya pemindahan organ babi ke tubuh manusia yang

telah rusak atau tidak berfungsi baik.

5. Transplantasi Domino

Merupakan transplantasi yang telah dilakukan sejak tahun 1987. Cara

kerjanya adalah, donor memberikan jantung dan parunya kepada resipien,

kemudian resipien ini memberikan jantungnya kepada resipien lain.

Biasanya dilakukan pada seseorang dalam kondisi dimana kedua parunya

perlu diganti dan secara teknis lebih mudah mengganti jantung dan paru

31M. Chrisdiono, op.cit, hlm 201.
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sebagai satu kesatuan. Biasanya jantung dari penderita ini masih sehat,

sehingga jantungnya dapat didonorkan kepada orang lain yang lebih

membutuhkan.

6. Split Transplantation

Terdapat suatu keadaan dimana seorang donor mati khususnya donor hati,

hatinya dapat dibagi untuk dua resipien khususnya untuk resipien dewasa

dan anak. Namun, transplantasi jenis ini tidak dipilih karena transplantasi

keseluruhan organ akan lebih baik.32

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke

tubuh yang lain, transplantasi dibedakan atas:

a. Autograft

Yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat

lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, yang

diambil dari pipinya.

b. Allograft

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang

sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi

allograft yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain

transplantasi ginjal, dan kornea mata. Di samping itu juga sudah terjadi

transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi.

c. Xenograft

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang

tidak sama spesiesnya, misalnya antara spesies manusia dengan binatang.

32 Patricia Soetjipto, op.cit, 10
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Contoh yang sudah terjadi adalah pencangkokan hati manusia dengan hati

baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil. 33

Selain itu, transplantasi juga secara khusus dibedakan berdasarkan sel induk,

antara lain:34

a. Transplantasi Sel Induk dari Sumsum Tulang

Sumsum tulang adalah jaringan spons yang terdapat dalam tulang-tulang

besar seperti tulang pinggang, tulang dada, tulang punggung dan tulang

rusuk.

b. Transplantasi Sel Induk Darah Tepi

Peredaran tepi merupakan sumber sel induk walaupun jumlah sel induk

yang terkandung tidak sebanyak pada sumsum tulang untuk jumlah sel

induk mencukupi suatu transplantasi. Transplantasi dilakukan dengan

proses yang disebut aferesis.

c. Transplantasi Sel Induk Darah Tali Pusat

Darah tali pusat mengandung sejumlah sel induk yang bermakna dan

memiliki keunggulan diatas transplantasi sel induk dari sumsum tulangatau

dari darah tepi bagi pasien-pasien tertentu. Transplantasi sel induk dari

darah tali pusat telah mengubah bahan sisa dari proses kelahiran menjadi

sebuah sumber yang dapat menyelamatkan jiwa.

Dalam dunia kedokteran, para ahli medis menetapkan tiga tipe donor organ

tubuh, yaitu:

33Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 147
34http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_1_4XStem_Cell_Transplant_Basic.asp?s

itearea=ETO, diakses pada Minggu, 1 Oktober 2017 Pukul 19.29 WIB
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1. Donor dalam keadaan sehat

Transplantasi jenis ini adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh

seseorang yang hidup kepada orang lain atau ke bagian lain tubuhnya

sendiri tanpa mengancam kesehatan, contohnya adalah mendonorkan salah

satu ginjal. Untuk melakukan transplantasi organ tubuh dari orang yang

hidup yang sehat diperlukan seleksi dan penelitian cermat serta

menyeluruh (general check up) baik terhadap donor maupun tingkat

kegagalan transplantasi karena penolakan tubuh resipien terhadap organ

yang di transplantasi, sekaligus untuk mencegah terjadinya resiko bagi

donor. Akibat dari kegagalan ini, penelitian para medis menyatakan bahwa

satu dari seribu donor dalam transplantasi organ tubuh meninggal dunia.

2. Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal dunia.

Untuk pengambilan organ tubuh orang yang dalam keadaan yang seperti

ini dilakukan dengan bantuan alat kontrol yang ketat dan alat penunjang

kehidupan, seperti alat bantuan pernapasan khusus. Kemudian, alat

penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah proses pengambilan organ

tubuhnya selesai.

3. Donor dalam keadaan mati.

transplantasi organ tubuh dari donor yang telah mati adalah tipe yang ideal

menurut para ahli medis, karena dokter hanya menunggu kapan donor

dianggap mati secara medis dan yuridis. Dalam hal ini, pengertian mati

dalam syariat Islam maupun dalam dunia kedokteran perlu dipertegas

dengan tujuan agar organ tubuh donor dapat dimanfaatkan. Penentuan

kondisi mati ini diperlukan agar dokter yang akan melaksanakan
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transplantasi organ tubuh dari donor kepada resipien dapat bekerja dengan

tenang dan tidak dituntut sebagai pelaku pembunuhan oleh keluarga

donor.35

Berbicara mengenai donor dalam keadaan mati, kematian sendiri dapat dibagi

menjadi 2 fase, yaitu: somatic death (kematian Somatik) dan biological death

(kematian Biologik). Kematian somatik merupakan fase kematian tanpa

adanya tanda kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu

badan yang menurun dan tidak adanya aktifitas listrik otak pada rekaman

EEG. Dalam waktu 2 jam, kematian somatik akan diikuti fase kematian

biologik yang ditandai dengan kematian sel. Transplantasi organ sendiri

dilaksanakan setelah adanya tanda-tanda kematian somatik namun terjadi

kematian biologik, karena organ atau jaringan tersebut masih akan hidup

terus, walaupun berada pada tempat yang berbeda selama mendapat

perawatan yang memadai.36

Pasal 1 huruf g PP 18/1981 menguraikan, meninggal dunia adalah keadaan

insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak,

pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti. Dalam

penjelasan Pasal 12 PP 18/1981, seseorang dianggap meninggal dunia apabila

pernafasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi dengan

menggunakan alat yang mencatat aktivitas otak atau elektrostrip

35 Nur Hidayah, op.cit, hlm. 52
36 Tengku Syafrizal, op.cit, Hlm. 50
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encepalaograf meskipun dengan elektrostrip encepalaograf menunjukkan

seseorang telah meninggal dunia, namun ada alat dan atau jaringan tubuh

yang masih hidup secara fisiologi dalam jangka waktu tertentu, sehingga

dapat dilakukan pengambilan dan pemindahan alat dan atau jaringan tubuh

untuk keperluan transplantasi. Untuk menjamin penentuan saat meninggal

dunia seseorang secara obyektif, maka penentuan ini dilakukan oleh dokter

lain yang tidak melaksanakan transplantasi.

F. Syarat dan Prosedur Transplantasi Organ

Berdasarkan Deklarasi Geneva tahun 1948, transplantasi organ tubuh manusia

boleh dilakukan apabila:

a. Transplantasi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan

b. Tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental

c. Pelaksanaanya prosedural dan proporsionalitas yang artinya, tidak hanya

mempertimbangkan kualitas kehidupan tetapi mempertimbangkan juga

fisibilitas medis

d. Transplantasi merupakan tindakan medik yang beresiko tinggi, oleh karena

itu tindakan medik transplantasi dilakukan oleh sebuah tim yang minimal

terdiri dari dokter spesialisasi bedah dengan sub spesilisasi.37

Selain itu, dapat dilihat juga pada PP 18/1981 bahwa transplantasi dapat

dilaksanakan apabila:

a. Apabila donor hidup, maka calon donor harus sudah diberitahu terlebih

dahulu oleh dokter yang merawatnya mengenai sifat, akibat dan

37 Rio Christiawan, Aspek Hukum Kesehatan, Yogyakarta : Universitas Atmajaya
Yogyakarta, 2003, hlm. 27.
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kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi setelah operasi

serta dokter yang bersangkutan sudah yakin bahwa calon donor telah

mengerti dan menyadari sepenuhnya mengenai hal-hal yang telah

disampaikan oleh dokter yang bersangkutan.

b. Jika donor meninggal dunia, maka dengan persetujuan yang telah dibuat

sendiri oleh donor sebelum ia meninggal dunia dengan disetujui oleh

keluarga yang terdekat. Sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Menteri

Kesehatan No 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,

yang dimaksud dengan keluarga terdekat adalah suami, istri, ayah dan atau

ibu kandung,anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

c. Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas

sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.
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Transplantasi  Organ
Tubuh Manusia

Berdasarkan

Al- Qur’an
Al- Hadits
Ar Ra’yu

Berdasarkan
Undang Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang
Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 38 tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan
Transplantasi Organ

A. Kerangka Pikir

Skema Kerangka Pikir

Keterangan:

Pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia sebagai salah satu metode

penyembuhan, dapat ditinjau dari dua aspek hukum yaitu berdasarkan Hukum

Kesehatan dan Hukum Islam. Peraturan mengenai transplantasi organ tubuh

manusia yang berlaku di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Transplantasi organ tubuh
manusia dalam perspektif

Hukum Kesehatan

Transplantasi organ tubuh
manusia dalam perspektif

Hukum Islam
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Hukum Islam sebagai salah satu pedoman umat Muslim yang berasal dari Al-

Qur’an, Sunnah dan Al-Hadits serta Ar-Ra’yu sebagai sumbernya belum memiliki

pemaparan secara langsung mengenai hukum pelaksanaan transplantasi organ

tubuh manusia. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai

transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan serta

transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Islam.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena

penelitan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.38

Bahan-bahan pustaka yang diteliti berupa literatur dan perundang-undangan

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah

berkaitan dengan transplantasi organ tubuh manusia. Penelitian ini akan

mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-

undangan dan literatur yang terkait dengan transplantasi organ tubuh

manusia.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.39Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai transplantasi organ

tubuh manusia.

38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009, hlm.13.

39 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004, hlm.53
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C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan

penelitian. Pada penelitian hukum normatif, tahap pendekatan masalah yang

dapat ditentukan adalah penentuan pendekatan, identifikasi pokok bahasan,

pembuatan rincian subpokok bahasan, pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan data dan kesimpulan serta laporan hasil penelitian dalam

bentuk karya ilmiah.40 Pendekatan masalah yang terdapat dalam penelitian

hukum normatif antara lain: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,

pendekatan sejarah pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Pada

penelitian, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan masalah yaitu

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan

perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap

berbagai aturan hukum yang berkaitan , sedangkan pendekatan konsep adalah

pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep, dalam hal ini

yang berkaitan dengan transplantasi organ tubuh manusia dan disesuaikan

dengan fokus permasalahan.41

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder,

sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan

perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan

40 Ibid, hlm. 112
41Johnny Ibrahim, Teori, Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia

Publishing, 2007, hlm. 300.
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hukum dan catatan hukum.42 catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan hakim Yang antara lain meliputi:

a. Al-Qur’an

b. Al- Hadits

c. Ar-Ra’yu

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat

Klinis Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh

Manusia

g. Peraturan Menteri Kesehatan No 290 Tahun 2008 Tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran

h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Transplantasi Organ

2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang berasal dari ilmu pengetahuan

hukum yang meliputi ajaran, doktin, teori, pendapat dan ulasan

hukum43 yang antara lain meliputi literatur yang berhubungan dengan

transplantasi organ tubuh manusia.

3. Bahan hukum tersier yaitu tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan

dengan skripsi

42 Abdulkadir Muhammad, op.cit,  ,hlm. 121
43 Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 122
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E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Pustaka yang

dimaksud terdiri dari perundang-undangan putusan pengadilan dan buku

karya di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.44

Kemudian dilakukan juga wawancara langsung, dalam hal ini adalah

wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Harian

Manjelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Bapak H. Suryani M.

Nur, S.Sos., MM dan Bapak M. Faqih S.H., M.S. selaku akademisi  hukum

kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai data pendukung.

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah melalui pemeriksaan data,

klasifikasi data, penandaan data dan sistematisasi data yaitu melakukan

penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis untuk

memudahkan dalam pembahasan.45

F. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif,

komprehensif dan lengkap yang kemudian dilakukan pembahasan dengan

cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman

hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan

permasalahan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.46

44 Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 125
45 Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 126
46 Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 127



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transplantasi organ tubuh manusia diatur dalam peraturan terbaru yaitu

Permenkes 38/2016. Organ tubuh boleh diambil dari orang yang masih hidup

atau orang yang dinyatakan mati batang otak dengan memenuhi syarat medis

dan administratif yang wajib dipenuhi oleh calon pendonor, calon resipien

dan rumah sakit yaang akan menyelenggarakan transplantasi organ.  Adapun

bagian yang dapat didonorkan saat mati batang otak adalah antara lain mata,

ginjal, paru-paru, jantung, hati, pankreas serta jaringan yang terdiri atas katup

jantung dan kulit. Tindakan jual beli organ tubuh manusia dilarang dalam

Permenkes 38/2016.

2. Pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum

Islam diperbolehkan asalkan perbandingan kemaslahatan yang ditimbulkan

lebih besar daripada kerusakan karena pelaksanaan transplantasi organ. Pada

rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI,  Majelis Ulama

Indonesia sebagai pedoman hukum umat muslim di Indonesia mengesahkan

bahwa transplantasi organ tubuh manusia diperbolehkan selama sesuai

dengan ketentuan syariat. Salah satu dasar diperbolehkannya pelaksanaan
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transplantasi organ adalah adanya maslahat yang lebih besar. Maslahat itu

ditentukan oleh kesaksian tim medis berdasarkan analisis kedokteran yang

kuat. Adapun syarat pelaksanannya, transplantasi organ tubuh manusia boleh

dilakukan apabila dilakukan secara sukarela, kematiannya disaksikan oleh

dua dokter ahli, pengambilan organnya disaksikan dua orang muslim, serta

tidak ada obat lain secara medis selain transplantasi. Transplantasi akan

menjadi haram dilakukan apabila terjadi jual beli organ dan diambil dari

orang yang masih hidup. Mengenai donor hidup, haram hukumnya bagi

seseorang yang masih hidup mendonorkan organ tubuhnya pada orang lain.

B. Saran

1. Untuk calon pendonor,  agar  mengerti segala resiko dan konsekuensi

jika ingin mendonorkan organnya kepada orang lain, kemudian meminta

pendampingan dari pihak advokasi rumah sakit untuk memastikan

terpenuhinya hak dan kewajiban agar tidak terlibat dalam jual beli organ.

Begitu hal nya dengan calon resipien, untuk memahami hak dan

kewajibannya sesuai Permenkes agar tidak terjerumus dalam tindakan

jual beli organ.

2. Untuk pemerintah, supaya memaksimalkan fungsi lembaga yang

tercantum dalam UU supaya bisa menjalankan tugasnya secara

maksimal, berperan aktif dalam menyiapkan sarana dan prasarana

khususnya di daerah supaya pendaftaran maupun pelaksanaan

transplantasi tidak perlu jauh keluar negeri atau ke pusat.
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