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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beriku : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba b Be ب
 Ta t Te ت
 Sa s es (dengan titik di atas) ث
 Jim j Je ج
 Ha h ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra r Er ر
 Zai z Zet ز
 Sin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 Sad s es (dengan titik di bawah) ص
 Dad d de (dengan titik di bawah) ض
 Ta t te (dengan titik di bawah) ط
 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ك
 Lam l El ل
 Mim m Em م
 Nun n En ن
 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 hamzah ’ Apostrof ء
 Ya y Ye ى
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 fathah A a ا َ

 kasrah I i ا َ

 dammah U u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dan i ىَ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

 

Contoh: 

 kaifa : ك ْيفَ 

 haula : ھ ْولَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…ىَ 
yaa’ 

a a dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وَ 
waw 

u u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 maata : مات 

م ى   ramaa : ر 

 qiila : ل ْيل 

ْوتَ    yamuutu : ي م 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 

adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

ة َ ْوض   raudah al- atfal : اْْل ْطف ال ر 

ْين ة َ د  ل ة الم   al- madinah al- fadilah : اْلف اض 

ة َ ْكم   al-hikmah :  اْلح 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid(  ََ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 

 Contoh : 

بَّن ا   rabbanaa : ر 

ْين ا   najjainaa : ن جَّ

كَ    al- haqq : اْلح 

مَ    nu”ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ  

 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (ب يَ 

 Contoh : 

 Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : ع ل يَ  

ب يَ    Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمسَ  

ل ة َ  لز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّ

xii 
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 al-falsafah : ا ْلف لس ف ة 

دَ    al-bilaadu : ا ْلب َل 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh : 

ْونَ  ر   ta’muruuna : ت اْم 

 ’al-nau : النَّْوعَ 

 syai’un : ش ْيءَ 

ْرتَ   umirtu : ا م 

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

 Fizilaal Al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (ّللٰاه) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh : 

ْين اّلٰلَ   billaah ب اّللٰاَ  diinullah د 

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

hum fi rahmatillaah 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 
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 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

Swt. = subhanallahu wata’ala 

Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 

r.a = radiallahu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama  : ROSMINI 

Nim  : 80100218096 

Jurusan : Syariah Hukum Islam 

Judul  : Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip 

dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan tindakan transplantasi organ 

tubuh perspektif fikih kontemporer. 

Penelitian ini menggunakan metode library research atau kepustakaan dengan 

pendekatan normatif dan pendekatan filosofis dengan menggunakan sumber data yang 

diperoleh dari sumber hukum primer maupun sekunder yang diolah dengan mencari data 

kemudian mengidentifikasi, menelaah dan editing dan dianalisis secara kualitatif sehingga 

mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari sebuah permasalahan. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Prinsip dasar transplantasi organ 

tubuh diperbolehkan akan tetapi bersifat bersyarat dan harus atas dasar kemaslahatan serta 

tidak membahayakan jiwa pendonornya. Transplantasi dilakukan atas atas dasar 

kemanusiaan, tidak diperbolehkan untuk dikomersialkan kecuali resipien memberi hadiah 

sebagai imbalan kepada pendonor tanpa adanya persyaratan sebelumnya maka hukumnya 

boleh. Wasiat diperbolehkan sebagaimana donor semasa hidup diperbolehkan yang 

memungkinkan timbulnya mudharat meskipun kecil maka wasiat boleh atas dasar manfaat 

sepenuhnya kepada resipien tanpa adanya kemudharatan bagi dirinya. Proses transplantasi 

organ tubuh meliputi adanya perjanjian antara dokter dan pasien berupa persetujuan 

resipien/ donor ataupun ahli warisnya dalam mengambil keputusan tindakan yang akan 

diambil berdasarkanpenjelasan dokter secara rinci guna melindungi hak pasien dan dokter. 

Transplantasi dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam 

bidang tersebut sebab apabila seorang dokter melakukan tanpa wewenang dan keahlian 

maka ia harus bertanggung jawab. Pentingnya pemulihan kesehatan setelah melakukan 

transplantasi organ tubuh sebab setiap manusia dianjurkan untuk berobat dan apabila obat 

itu tepat maka akan sembuh atas izin Allah swt. Dampak positif menjadi solusi melalui 

teknologi kedokteran modern untuk menyelamatkan hidup seseorang dari kematian dengan 

tingkat keberhasilannya sangat tinggi dan dapat memberi kesempatan hidup lebih baik dan 

lebih sehat bagi orang lain untuk melanjutkan kehidupannya  serta menjadi amal jariyah 

bagi pendonornya, dimana pahalanya akan terus mengalir meskipun pendonornya telah 

meninggal dunia. 

Disarankan praktek transplantasi organ tubuh dilakukan harus mematuhi prinsip 

dasar transplantasi yakni tidak membahayakan donor, gratis atau adanya wasiat dari 

pendonor maupun ahli warisnya, tidak serta mertadilakuan tanpa mematuhi aturan yang 

ada. Disarankan dalam transplantasi organ tubuh sesuai proses yang ada agar tidak memicu 

adanya malpraktek dalam transplantasi organ tubuh. Disarankan agar meninjau terlebih 

dahulu dampak positif yang akan dihasilkan apabila transplantasi dilakukan agar tidak 

beresiko terlalu tinggi terhadap pendonor.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam disebut sebagai dasar Negara, yang kemudian disebut sebagai pecinta tanah 

air dan bangsa, yang Islami, yang berarti menunjukkan seseorang yang berjuang 

berdasarkan keyakinannya berpendapat bahwa rakyat dan negara harus diperintah oleh 

Islam sebagai agama pada arti luas, mengatur tidak hanya korelasi antara insan dengan 

penciptanya, namun juga korelasi dan perilaku insan terhadap lingkungan.
1
 Islam adalah 

agama yang selalu mendahulukan kemaslahatan atau faedah dari suatu permasalah. Islam 

juga merupakan al-din (way of life) berasal dari Allah swt., sebagai syariat yang diturunkan 

kepada Ummat manusia untuk mengamati atau mengawasi kebutuhan, kemaslahatan setiap 

aktivitas manusia dan segenap aktivitas kehidupan ummat manusia serta seluruh 

makhluknya. Pada abad modern ini terjadilah perubahan secara besar-besaran pada 

kehidupan ummat manusia, mulai dari munculnya pola pikir dan religious worldview atau 

cara pandang dari sisi agama religi baru dari semua lingkup keagamaan.
2
 Maslahat menjadi 

landasan keberagaman Islam karena memperoleh keabsahan kebolehan atau menidakkan 

seseorang yang menganut agama Islam melakukan sesuatu perbuatan. Maslahah menjelma 

sebagai sebuah gagasan dikalangan tokoh-tokoh pemikir hukum Islam baik klasik maupun 

kontemporer. Maslahah murshalah membentuk pengintegrasian anatara mutu dan tuntutan 

syariah yang memuat perbuatan baik teruntuk orang baliq namun maslahah murshalah 

mesti melalui analisis berdasarkan filsafat sebelum dilegalkan dan memperoleh kekuatan 

                                                           
1 Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal al-Qadau: Peradilan 

dan Hukum Keluarga; 2 No. 1 (2015); h. 2 diakses scholar.google.com (24 Desember 2021). 
2 Sudirman, Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 

2018), h. 1. 
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hukumnya dikalangan masyarakat.
3
 Maslahah mempunyai asas berbentuk pengambilan 

pemanfaatan dan menghalau kemudharatan saat melindungi haluan syara’. Sebuah 

pemanfaatan semestinya searah dan selaras haluan syara’ ataupun mesti sepadan 

ketententuan yang telah Allah swt. gariskan dikarenakan kegunaan insan tidak selalu 

sejalan berdasarkan pada ketentuan syara’ namun kerap kali dilandaskan desakan hati dan 

keinginan keras serta keperluan pribadi seseorang.
4
 

Sebelum jauh mengkaji mengenai hukum Islam maka terlebih dahulu mengerti arti 

atau makna dari Islam itu sendiri sebagai tiang agama kepercayaan atau menjadi sumber 

ketetapan ketentuan Islam sendiri. Sumber hukum Islam ialah al-Qur‟an yang wajib di 

patuhi sebagai seorang muslim yang mengatur segala aktivitas manusia sesuai ketetapan 

Alah swt. Muslim ialah seseorang dengan sukarela menerima dan menyembah hanya 

kepada Allah swt., dan menjalankan segala perintahnya.
5
 Hukum Islam merupakan 

keseluruhan hukum-hukum berupa larangan maupun anjuran yang diwahyukan Allah swt., 

melalui Rasulnya untuk diterapkan manusia dalam kehidupannya agar mereka memperoleh 

kesejahteraan dan kedamaian alam fana dan alam baka.
6
 Islam merupakan tiang ajaran bagi 

seorang muslim, didalamnya telah ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam bentuk Al-

Qur‟an dan hadis yang pernah dipertujukkan oleh baginda kita Nabi Muhammad saw. Islam 

selalu melihat sudut pandang sesuatu dari sisi maslahah dan mudaratnya. 

Kaidah Islam menurut ahli agama dapat diartikan, 2 sudut pandang yakni sebagai 

keilmuan dan sebagai kaidah syara’ yang dilahirkan dari sebuah ijtihad. Sebagai ilmu, 

hukum Islam diartikan bahwa ilmu yang mengikhtiarkan berdirinya hukum syara‟ amalia 

                                                           
3 Achmad Musyahid, Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap 

Konsep Maslahat Imam Malik). Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Mazhab; 1 No. 2 (Desember 2019); h. 

134 diakses scholar.google.co.id (8 Desember 2021). 
4 Misbahuddin, Ushul Fiqh I (Cet. I; Makassar: alauddin university Press,  2013), h. 190 
5 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia 

(Cet. XXII; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 21-22. 
6 Syamsuddin Radjab, Syariat Islam dalam Negara Hukum (Cet. I; Alauddin university press: 2011), 

h. 18 diakses scholar.google.co.id (25 Desember 2021). 
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yang berasal dari ajaran yang terurai. Makna ini berisi unsur bahwa hukum Islam sebagai 

ilmu.
7
 Sebelum membahas tentang fikih modern, sebelumnya kita meninjau makna syari‟ah 

yang merupakan frame dimana fikih sebagai alat kajiannya. Mulanya kata syari‟ah 

diartikan sebagai lintasan atau jalan. Syari‟ah mempunyai keselarasan dengan jalan menuju 

telaga minum yang merupakan bentuk keperluan hidup buat makhluk bernyawa. Digunakan 

dikalangan penganut Islam melalui maksud bahwa segenap petunjuk Yang Mahakuasa 

kepada bani Adam buat kegembiraan mereka dinegeri fana dan ketentraman di alam baka. 

petunjuk tersebut dibumikan secara langsung berupa al-Qur‟an dan ada pedoman via 

utusannya yakni sunah. 

Pengetahuan fikih ialah pengetahuan yang menelaah tentang syari‟at dengan 

mengarahkan minatnya pada tingkah laku orang mukalaf yakni insan yang baliq, berakal 

sehat yang bertanggung jawab melaksanakan kaidah Islam. Ilmu fikih juga merupakan 

pengetahuan yang berfungsi menetapkan dan memisahkan asas kaidah diperoleh dalam al-

Qur‟an dan penetapan-penetapan khayalak yang ditemukan dalam sunah Nabi yang dicatat 

dalam hadis. Ilmu fikih juga berarti juga pengetahuan yang berupaya mengetahui aturan 

yang diperoleh didalam al-Qur‟an dan sunah Nabi Muhammad saw. buat diamalkan pada 

tingkah laku insan yang telah dewasa, berakal sehat dan bertanggung jawab menjalankan 

aturan Islam.
8
  

Menurut penulis, fikih berarti ilmu yang menguraikan aturan-aturan hukum yang 

dapat dijumpai dalam sumber hukum kita yakni terdapat dalam al-Qur‟an dan sunah untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia yang telah baliq dan berakal sehat. 

Hukum Islam harus dapat dibedakan dan terbagi atas dua yakni di namakan Syariat 

dan bernama fikih menurut seorang ahli hukum Islam di Indonesia. Perbedaan keduanya 

terletak pada: 

                                                           
7 Gibtiah, Fikih Kontemporer (Cet. II; Depok: Divisi Kencana, 2018),  h. 2. 
8 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 5. 
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1. Al-Qur‟an dan hadis menjadi pokok yang dapat diuraikan untuk menetapkan suatu 

hukum. Wahyu yang berasal dari ilham Tuhan dan sunah Nabi Muhammad saw. sebagai 

utusan/Rasulnya disebut syariat. Sedangkan fikih ialah pemahaman atau hasil 

pengetahuan manusia yang memang memenuhi standar pengetahuan tentang syariat. 

2. Syariat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan bersifat hakiki. Syariat 

membahas termasuk akidah dan akhlak. Sedangkan fikih memiliki ruang lingkup yang 

terbatas dan merupakan implementasi dari syariat. Fikih terbatas pada hukum yang 

mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. 

3. Ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw. berlaku sepanjang masa atau selamanya 

disebut syariat. Sedangkan fikih ialah hasil ijtihad dari manusia yang bisa berubah 

seiring waktu, keadaan dan tempat dari suatu daerah. 

4. Menentukan kesatuan dalam bingkai Islam adalah syariat. Sedangkan fikih 

menunjukkan bagaimana keragaman dalam lingkungan hidup. 

5. Syariat ialah tunggal sedangkan fikih memungkinkan lebih dari satu contohnya 

pemikiran dari mazhab. 

Hukum di implementasikan dalam keadaan nyata yang memungkinkan ada 

perubahan yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu yang berbeda, ini sebut sebagai hukum 

fikih. Sesuai ketetapan kaidah hukum fikih yang menyatakan bahwa perubahan suatu 

hukum dapat dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Illat sebagai sistem hukum Islam yang 

diartikan sebagai dasar sebab munculnya suatu hukum karena adanya tanda yang dapat 

dijadikan dasar hukum atau menetapkan suatu hukum. 

Kaidah diatas dapat menarik kesimpulan bahwa kaidah fikih lebih condong pasti, 

tiada terbatas bagaikan kaidah syariat merupakan bentuk dasar suatu kaidah atau sumber 
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hukum fikih yang bersifat dzanni.
9
 Hukum fikih bisa berubah seiring berjalannya waktu 

atau zaman dan tempat atau budaya suatu tempat tersebut. 

Masa lampau menetaskan ketakjuban dan zaman modern justru lebih banyak dan 

lebih tangkas mengemukakan kekaguman yang sebelumnya tiada terpikirkan oleh insan 

dalam peningkatan ilmu pengetahuan. Hikmat peningkatan pemahaman 

yang diarahkan oleh Tuhan. “Dia memberi tahu pada jiwa apa yang enggak 

diketahuinya”.
10

 Zaman sekarang dengan adanya bantuan teknologi maka banyak hal yang 

manusia dapat perbuat misalnya adanya donor darah dan donor- donor bagian anggota 

tubuh lainnya. 

Negara-negara muslimin, donor darah tidak dipungkiri bahkan menyerukan atau 

menganjurkan untuk ikut serta menjadi pendonor yang mana menyumbangkan darah 

merupakan bahagian dari organ tubuh. Maka ijma’ meyakinkan bahwa perbuatan 

menyumbangkan darah bisa diterima oleh syara’. Ditetapkan oleh kaidah Syari‟ah bahwa 

kemudharatan mesti dihilangkan, oleh karenanya manusia disyariatkan buat saling tolong-

menolong.  Menolong insan yang membutuhkan pertolongan seperti dalam keadaan 

tertekekan atau terpaksa, menjadi tawanan, memberikan makan untuk manusia-manusia 

yang lapar, menolong insan-insan yang terluka, memberikan pengobatan untuk jiwa yang 

sakit maupun menyelamatkan hidup jiwa yang mengalami bahaya baik yang bersangkutan 

dengan nyawa ataupun yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim mewajibkan 

mengulurkan tangan kepada insan yang dalam kondisi bahaya menimpa seseorang apabila 

seseorang tersebut dalam keadaan mampu untuk menghilangkan bahaya itu sesuai 

kemampuannya.
11

 Dan manusia tidak dapat hidup sendiri lantaran merupakan makhluk 

sosial maka bahu-membahu dalam segala hal itu sangat dibutuhkan maka dari itu 

                                                           
9 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 

h. 51. 
10 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 200. 
11 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 158- 159. 
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mendonorkan atau memberikan sebagian organ tubuh yang kita miliki untuk membantu 

sesama dalam menghilangkan kesakitannya sesuai kemampuan kita namun harus melihat 

juga dari sisi mudharatnya untuk diri sendiri. 

Perkembangan zaman dengan segala realitasnya telah memunculkan berbagai 

persoalan baru yang membutuhkan respon keagamaan yang dapat dan argumentatif serta 

yang sesuai dengan fatwa ulama. Pada zaman sekarang ini, bagaikan tidak ada suatu yang 

mustahil, semua dapat dilakukan dengan bantuan alat teknologi yang semakin canggih. 

Seseorang dapat berbuat apa saja sesuai kehendaknya dalam seluruh diri termasuk dalam 

transplantasi organ tubuh yang semakin berkembang untuk meningkatkan harapan hidup 

seseorang yang membutuhkan. Transplantasi terbagi beberapa yakni dari tubuh sendiri, 

benda tiruan, dan dari seseorang ke insan lain baik yang masih bernyawa maupun yang 

telah berpulang.
12

 

Transplantasi organ tubuh masih hangat menjadi perbincangan dikalangan ilmuwan 

dan agamawan. Ada tiga macam yang sering sekali dibicarakan yakni mata, jantung dan 

ginjal namun bisa dipahami lantaran organ tubuh merupakan sesuatu yang amat mendasar 

untuk hidup insan. Namun, dengan adanya ilmu yang cukup dan teknologi yang sangat 

pelik alhasil semua semua yang terdapat dalam organ tubuh dapat dilakukan dengan 

bantuan alat tersebut. Teknologi yang berkembang pesat dengan capaian melalui alat, tidak 

pasti diterima oleh keyakinan atau agama dan aturan atau budaya yang berlaku dalam suatu 

masyarakat karena transplantasi adalah hasil dari sebuah ijtihad lantaran hukumnya enggak 

ditemukan secara esplisit dalam al-Qur‟an maupun hadist Nabi saw. Masalah transplantasi 

ini harus dikaji menggunakan metode pendekatan dari berbagai bidang karena mengingat 

masalah transplantasi yang sangat rumit.
13

 Transplantasi dapat diibaratkan sebagai harta, 

Allah swt., seseorang diberikan kewenangan buat mempunyai dan menghabiskan hartanya 

                                                           
12 Sudirman, Fiqh Kontempor (Contemporary Studies Of Fiqh), h. 136. 
13 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 123. 
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sesuai keinginannya. Insan memperbolehkan menyumbangkan sebahagian aset yang 

dimiliki kepada keturunan Adam yang sedang membutuhkan termasuk organ tubuh yang 

dimilikinya, hanya saja ketika seseorang ingin menyumbangkan harta benda yang 

dimilikinya boleh sebagian atau seluruh harta yang dia miliki namun berbeda ketika ingin 

menyumbangkan organ tubuh, ia hanya boleh menyumbangkan sebagian organ tubuh yang 

dia miliki untuk menolong seseorang dari penderitaan yang diderita dan menyelamatkan 

hidup seseorang namun harus mempertimbangkan dan memikirkan diri sendiri.
14

 

Islam mengibaratkan bahwa al-ma’ruf atau semua tindakan orang lain yang 

bernuansa kebaikan adalah sedekah, Islam tidak pernah membatasi sedekah hanya dilihat 

dari sudut pandang harta semata. Menyedekahkan sebagian organ tubuhdengan niat karena 

Allah swat., merupakan sedekah yang paling mulia dan pendekatan diri kepada Tuhan 

karena menyumbangkan sebagian organ tubuh merupakan sebuah kebaikan bahkan tidak 

dipertanyakan lagi bahwa sedekah yang paling mulia karena anggota tubuh jauh lebih 

berharga ketimbang harta yang disumbangkan. Seseorang dapat menyelamatkan organ 

tubuh yang sakit dengan menggunakan harta kekayaan yang dimiliki.
15

 

Pada periode klasik, hukum asal transplantasi organ tubuh menuai banyak 

perbedaan pendapat dikalangan ulama berkenaan kedudukan kaidah pada perbuatan 

transplantasi sel tubuh makhluk, baik bersumber dari diri sendiri, binatang, sesama manusia 

dan zat buatan yang menyerupai kendatipun yang bersumber dari orang yang telah 

meninggal dunia. Dilihat dari segi tindakan maka transplantasi organ tubuh dapat 

diqiyaskan dengan berbagai perbuatan yang terjadi pada masa dahulu seperti menyambung 

rambut, menyambung kuku dan lain sebagainya.
16

 Seorang ahli tidak dapat menyatakan 

bahwa pendapatnyalah yang paling benar sepenuhnya namun seenggaknya seorang ulama 

                                                           
14 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 158. 
15 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 159. 
16 Muhammad Yasir, ed, Fikih Kedokteran Kontemporer, h. 394. 
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yang memang fakih seperti yang pernah dikatakan Imam Syafi‟i bahwa gagasankuku akurat 

akan tetapi tidak menuntut prospek miring dan gagasan dari orang lain cemplang namun 

ada peluang juga valid”
17

 dan tujuan dari sebuah transplantasi organ tubuh ialah 

menghilangkan penderitaan orang lain atau setidaknya mengurangi kepedihan yang orang 

lain rasakan dan meningkatkan harapan hidup seorang penderita namun disisi lain bahwa 

transplantasi juga memunculkan berbagai problematika dari sisi hukum dan etis.
18

 

Menurut Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dalam buku Gabtiah bahwa bersusah 

payah untuk membantu seorang muslim untuk menghilangkan penderitaannya misalnya 

mendermakan satu diantara ginjal yang bugar untuk seseorang yang mengidap gagal ginjal 

yang sudah akut. Langkah yang demikian tersebut dibolehkan oleh syara’ bahkan dianggap 

sebagai perbuatan yang terpuji dan memiliki pahala bagi pendonornya karena dianggap 

menyayangi sesama ciptaan tuhan maka ia berhak mendapatkan kasih sayang dari yang 

berada dilangit.
19

 

Ketika hendak mendermakan sebagian organ tubuh yang dimiliki maka 

kebolehannya tersebut bersifat bersyarat atau muqayyad karena yang dapat menimbulkan 

keadaan buruk atau dharar bagi dirinya sendiri maka tidak diperbolehkan. Maka apabila 

organ tubuh yang dimiliki tersebut hanya satu maka hal tersebut tidak diperkenankan 

karena akan menimbulkan hal buruk bagi pendonornya. Contoh organ tubuh hati dan 

jantung lantaran enggak memungkinkan seseorang akan hidup tidak dengan sel tubuh 

tersebut dan apabila di sumbangkan dalam keadaan si pendonor masih hidup maka 

menimbulkan kemudharatan untuk dirinya sendiri sedangkan dalam kaidah bahwa tidak 

diperbolehkan menghilangkan penderitaan orang lain dengan menimbulkan penderitaan 

untuk diri sendiri. Dalam kaidah syariah bahwa kemudharatan harus dihilangkan. 

                                                           
17 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 158. 
18 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Darah, Transplantasi Organ 

dan Eksperimen pada Hewan (Cet. I; Jakarta: IKAPI, 2017), h. 17. 
19 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 159. 
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keadaan buruk ataupun kesulitan, kemelaratan, nestapa, sengsara, bencana (dharar) 

harus dihilangkan. Keburukan tidak dapat dihilangkan dengan munculnya keburukan pula. 

Pengertian kaidah diatas dapat diuraikan oleh para ulama ushul bahwa tidak diperkenankan 

menghilangkan kesulitan dengan menimbulkan kesulitan yang sama atau bahkan lebih 

besar dari dharar sebelumnya. 

Transplantasi organ tubuh yang menjadi topik perbincangan hangat dikalangan 

ilmuwan dan agama saat ini mengenai beberapa jenis organ tubuh seperti mata, jantung dan 

ginjal dikarenakan organ ini sangatlah mendasar bagi kelangsungan hidup manusia jadi 

dapat dipahami ketika banyak yang memperbincangkan. Tidak menuntut kemungkinan 

transplantasi dari semua organ dapat dilakukan dimasa akan datang bahkan sekarang akibat 

dari canggihnya suatu teknologi. Transplantasi merupakan suatu permasalahan yang cukup 

rumit dan berkaitan erat dengan berbagai studi dan dapat dikaji dari berbagai bidang seperti 

dari segi biologi, etika, hukum, kedokteran dan bahkan agama agar supaya dapat 

memperoleh suatu kesimpulan hukum yang proporsional dan mendasar dengan melalui 

ijtihad.
20

 Risalah Islam diperkuat oleh hasil ijtihad dan jadi bukti kepada makhluk bahwa 

Islam memberi ruang dan keluasan serta senantiasa pintu terbuka untuk berijtihad bagi 

intelektual berusaha mencari dan memperoleh hukum.
21

 

Kebolehan maupun larangan tindakan transplantasi organ berhubungan erat dengan 

maksud dan kemanfaatannya. Jikalau insan dalam keadaan hidup ingin mendermakan salah 

satu organnya namun dapat mendatangkan kemudharatan bagi dirinya lalu hamba Allah 

tersebut mestilah melaksanakan dan melindungi dirinya dengan baik. Menyelamatkan jiwa 

                                                           
20 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 161. 
21 Usman Jafar, Ijtihad dan Urgensinya. al-Risalah: Jurnal ilmu syariah dan hukum; 19 No. 2 

(November 2019); h. 180 diakses www.journal.uin-alauddin.ac.id (25 Desember 2021). 
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sendiri lebih utama karena dengan melakukan transplantasi organ dengan tidak 

mempertimbangkan resiko maka dapat menyebabkan kecatatn bagi dirinya sendiri.
22

 

Menurut penulis bahwa kemaslahatan menjadi kunci utama dalam pengambilan 

keputusan dalam hal tindakan transplantasi organ dan tidak membahayakan diri sendiri. 

Ukuran dan makna tentang kesehatan mencakup pembahasan yang sangat luas 

menurut WHO dan undang-undang kesehatan. Kesehatan memiliki banyak aspek seperti 

sehat fisik, spiritual, mental, sosial dan masih aktif dalam bersosial maupun menghasilkan 

uang. Kesehatan tidak hanya dinilai dari segi kebugaran fisik saja dan mental semata tetapi 

juga berdsarkan keaktifan dalam sosial dan dari segi ekonomi. Jadi, kesehatan yang 

tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan RI no. 23 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) dan hak 

asasi setiap manusia bahwa suaana tentram berasal dari jasmani, rohani dan lingkungan 

yang memunginkan untuk tiap-tiap individu hidup secara normal dalam bersosial dan 

menghasilkan pundi-pundi. Kesehatan tidak hanya selalu berkaitan dengan fisik namun 

juga dengan produktivitas yang mampu untuk dikerjakan dan dihasilkan.
23

  

Transplantasi organ di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 

1992 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi berbagai rangkaian perbuatan medis 

memindahkan suatu organ manusia dari pendonor kepada tubuh si penerima ataupun 

tindakan medis memindahkan suatu organ untuk dirinya dalam rangka terapi atau 

mengalihkan sel yang sudah tiada berfungsi sebagaimana mestinya. 

Transplantasi organ tubuh dalam kaitannya dengan hukum donor bahwa beberapa 

pendapat yang mengatakan bahwa apabila donor dilarang maka transplantasi juga dilarang 

namun apabila donor diperbolehkan maka secara otomatis transplantasi juga 

                                                           
22Maula Sari, Transplantasi Organ Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. Substantia 

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin; 22 No. 1 (April 2020); h. 69 diakses www.jurnal.ar-raniry.ac.id (20 November 

2021). 
23 Muhammad Sabir, Pandangan Kesehatan dalam Islam (Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 10-11. 
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diperkenankan. Pendapat sebagian ulama terdahulu bahwa mendonorkan biji mata seorang 

jenazah untuk didonorkan kepada anak Adam tunanetra termasuk janggal meskipun mayit 

tersebut dianggap tidak muhtaram atau tidak terhormat seperti halnya mayat seorang yang 

telah murtad. Dengan alasan bahwa bahyanya orang buta tidak melebihi ancaman merusak 

kehormatan seorang mayit. Namun, sebagian besar ulama kontemporer berpendapat bahwa 

transplantasi organ tubuh dilakukan atas dasar kemaslahatan.
24

 

Transplantasi sel tubuh atau pemindahan jejaring tubuh insan merupakan perbuatan 

medik yang amat berfaedah kepada penderita gangguan organ yang sangat parah. 

Transplatasi merupakan jalan alternatif yang dapat diupayakan akan mengulurkan bantuan 

penderita kegagalan organ tubuh kronis lantaran hasilnya amat cepat dan membebaskan 

dibandingkan pengobatan yang tradisional dan terbilang lama. 

Transplantasi atau pemindahan jejaring tubuh insan menjadi solusi pengobatan yang 

sedang berkembang di dunia kedokteran saat ini namun tidak diperkenankan dilakukan 

secara serta merta sesuai keinginan karena harus dipertimbangkan dari berbagai sudut 

pandang non medis seperti moral, hukum, etika, budaya dan agama. Kendala lain dalam 

menetapkan terapi transplantasi selain dari non medic adalah terbatasnya jumlah donor, 

hanya keluarga terdekat yang ingin mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan hidup 

secara sukarela. Donasi dari organ tubuh orang yang telah meninggal juga bisa dilakukan 

hanya saja harus persetujuan dari pihak keluarga ataupun wasiat dari donor itu sendiri.
25

 

Satu diantaranya bentuk transplantasi adalah terapi, kedokteran pada zaman 

sekarang yang sangat penting akan tetapi standar atau tolak ukur penggunaan dan sumber 

organ merupakan masalah berkaitan dengan sopan santun dan keyakinan yang harus 

                                                           
24 Ahmad Zahro, fiqh kontemporer: Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita (Cet. I; PT. 

Qaf Media Kreativa, 2018), h. 83. 
25 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan (Cet. V; Jakarta: EGC, 

2016), h. 153. 
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diselesaikan. Jenis terapi transplantasi dalam sel induk/ stem call menjadikan pembahasan 

lanjutan untuk para ulama tentang transplantasi.
26

 

Donor dapat diambil dari orang yang baru meninggal atau dinyatakan mati batang 

otak dan orang yang masih hidup yang secara sukarela menyumbangkan sebagian organ 

yang dimilikinya. George E. Green telah mengembangkan teknik transplantasi arteri 

mamaria interna dalam operasi melalui koroner. Kemudian ia juga mengembangkan 

transplantasi dalam sel subtansia bangsawan dari budak yang telah berpulang ke penderita 

yang mengalami sakit Parkinson. Seluruh usaha diaspek transplantasi sel insan 

membutuhkan pengamatan dari aspek etik dan hukum kedokteran.
27

 Transplantasi yang 

dilakukan yang diambil dari tubuh sendiri merupakan transplantasi yang paling aman. Kulit 

menjadi organ yang dominan dilakukan dalam transplantasi organ tubuh pada diri sendiri 

seperti transplantasi dari kulit paha untuk ditransplantasikan pada kulit yang terkena luka 

bakar atau bibir sumbing misalnya untuk merangsang terbentuknya jaringan baru dan 

pembulu darah baru pada luka kemudian menyususp pada sel baru dan bercampur dengan 

jejaring yang usang. 

Apabila transplantasi tersebut bersumber dari kulit bani adam, akan dibutuhkan 

sedikit tempo lebih lama sekitar 5-7 hari untuk proses vaskulerisasi dikarenakan tidak 

sedikit jumlah sel limposit dan makrofag masuk ke sel yang akan ditransplantasikan. Sel 

tersebut berperan menolak organ yang berasal dari orang lain dengan proses sel limposit 

mengeluarkan antibodynya. Sel mikrofag memakan sel yang ditransplantasikan sehingga 

mengakibakan ketidakberhasilan dalam transplantasi dan penerima meninggal dunia. 

Tindakan yang dilaksanakan dalam hal transplantasi perbedaan antar organ yakni 

dapat dikurangi dengan melakukan pencarian penyumbang dari keluarga terdekat seperti 

                                                           
26 Muhammad Yasir, ed, Fikih Kedokteran Kontemporer (Cet. I; Jakarta Timur: al-Kautsar, 2018), h. 

394. 
27 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Keshatan (Cet. III; Jakarta: EGC, 

1999), h. 111-112. 
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saudara kembar. Namun, pada saat sekarang dapat dilakukan rekayasa genetika berkat 

teknologi yang canggih yang disebut dengan kata cloning. Teknik tersebut sangat 

memungkinkan tingkat keberhasilan transplantasi menjadi sangat tinggi.
28

 Aktivitas 

transplantasi di 95 Negara pada tahun 2010 mewakili hamper 90% populasi dunia 

menunjukkan bahwa kurang lebih 106.879 transplantasi organ yang telah dilakukan 

diseluruh dunia diantaranya 73.179 transplantasi ginjal, 21.602 transplantasi hati, 5582 

transplantasi jantung, 3927 transplantasi paru, 2.362 transplantasi pankreas, dan usus halus 

sebanyak 227.
29

 

Transplantasi ginjal merupakan transplantasi yang paling banyak dikukan di 

Indonesia. Indonesian renal registry (IRR) adalah PERNEFRI yang merupakan sutu 

lembaga yang berasal dari  program perkumpulan nefrologi Indonesia yang melakukan 

kegiatan berupa pengumpulan data terkait dengan analisis, data epidemiologi penyakit 

ginjal, transplantasi ginjal dan hipertensi yang dialami pasien. Ruang lingkup IRR yakni 

pendataan seluruh Indonesia. 

Perhimpunan nefrologi Indonesia (pernefri) mencatat  sebanyak 132.142 penduduk 

pada tahun 2018 yang merupakan penderita penyakit ginjal kronis yang mengharapkan 

terapi pengganti ginjal yakni cuci darah dan transplantasi organ tubuh ginjal. Pada tahun 

yang sama tercatat 66.433 pasien PGK (penyakit ginjal kronis) diproriotaskan terapi 

penggantian ginjal namun hanya 108 orang yang berhasil dilakukan transplantasi. Menurut 

Prof. Ending Susalit slaku ketua Indonesian transplantasion society bahwa dalam bidang 

transplantasi organ masih terdapat banyak masalah global, salah satunya adalah kurangnya 

orang yang ingin mendonor.
30

 Data pasien dengan penyakit ginjal kronik:
31

 

                                                           
28 R. Gunawan Susilowarno, dkk, Biologi (Grasindo, 2007), h. 77. 
29 Michelle Angelika, dkk., Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif 

Indonesia.  Jurnal Medika Hutama, Vol. 2 No. 2 (Januari 2021), h. 525. https://scholar.google.co.id (diakses 

10 Mei 2021). 
30 Report Of Indonesian Renal Registry, h. 24 
31 Report Of Indonesian Renal Registry (2018); h. 16 
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Tabel 1.1. Data Pasien Dengan Penyakit Ginjal Kronis 

Jumah transplantasi ginjal pun terus menurun dari tahun ke tahun terlebih setelah 

adanya serangan pandemic virus corona (covid-19). Menurut RSCM jumlah prosedur 

transplantasi ginjal dari tahun ke tahun: 

 

Tabel 1.2. Jumlah Prosedur Transplantasi Ginjal di RSCM 

Sementara pada tahun 2020 sebelum adanya covid-19 hanya ada 14 yang berhasil 

dilakukan kemudian terhenti sementara karena adanya virus yang mematikan kemudian 

setelah adabtasi kebiasaan baru atau new normal maka kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan tindakan sebanyak  15 transplantasi yang berhasil dilakukan dengan syarat 

tambahan tetap mematuhi protokol kesehatan.
32

 Melonjaknya angka permintaan dan 

                                                           
32 Webinar Awam Harapan Baru Bagi Pasien Penyakit Ginjal Kronik Di Era New Normal,  Situs 

Urologi FKUI RSCM (September 2020), www.rscm.co.id diakses (10 Mei 2021). 
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kurangnya orang yang mendonorkan organ tubuhnya secara sukarela memicu adanya 

perdagangan organ tubuh ilegal karna repien yang memiliki uang lebih memilih untuk 

transplantasi organ tubuh daripada cuci darah yang juga menghabiskan biaya yang terbilang 

cukup mahal dan juga memerlukan waktu yang ekstra lama tidak seperti transplantasi yang 

lebih cepat dan tingkat keberhasilannya juga sangat tinggi. Kejahatan perdagangan organ 

tubuh manusia umumnya membahayakan keselamatan pendonornya dan kejahatan ini 

banyak menarik perhatian Negara-negara yang ada di dunia terdorong melakukan 

kerjasama dalam hal kejahatan. Salah satu faktor menjual organ tubuh secara illegal karena 

kemiskinan dan kebutuhan yang semakin menghimpit dan adanya celah dalam undang-

undang. 

WHO atau badan kesehatan dunia memperkirakan 10% dari permintaan 

transplantasi organ tubuh yang dapat terpenuhi. Jumlah penjualan organ tubuh secara ilegal 

terus meningkat. Pengawasan jual-beli organ manusia yang dikemukakan oleh kelompok 

hak asasi manusia dari Ameika Serikat mengatakan bahwa penjualan ginjal secara ilegal 

diseluruh dunia sebanyak 15-20 ribu buah ginjal disetiap tahunnya.
33

 Sejumlah Negara 

telah melegalkan tindakan transplantasi ini termasuk Indonesia namun masih banyak 

mengalami perdebatan dari berbagai pihak. Namun, banyaknya kedala untuk menerapkan 

transplantasi seperti keterbatasan jumlah penderma keluarga dan sokongan organ mayat 

lantaran perlu dikaji untuk mendukung dari segi hukum, kedokteran, sosiologi, agama dan 

masyarakat. 

Setiap Negara bervariasi dalam pendaftaran untuk donasi tetapi di berbagai Negara 

masih banyak kekurangan organ dikarenakan anggota keluarga menampik menyerahkan 

organnya yang telah berpulang walaupun orang tersebut hendak mendermakan organnya. 

Solusi untuk mengatasi penderita organ tubuh yaitu dengan metode sukarela. Metode 

                                                           
33 Hanny Ronosulistyo, Malpraktek Secara Islami (Bandung: Granada, 1973), h. 78. 



16 
 

inipun terbagi atas dua yakni pertama, opt-in yaitu seseorang yang secara sukarela 

mendaftarkan diri untuk menjadi donor dan pihak keluarga menetang yang merupakan 

perbuatan mulia namun kekurangan stok organ akan semakin meningkat sehingga banyak 

berfikir merubah system sukarela yang kedua demi meningkatkan ketersediaan organ. 

Kedua, opt-out yaitu seluruh insan dianggap hendak menjadi penderma kecuali pendonor 

mengatakan tidak ingin. Negara Singapore menjadi Negara yang pertama 

yangmempraktikan metode ini.
34

 

Salah satu Negara yang kontroversial dalam melakukan transplantasi organ adalah 

China karena ketersediaan organ berjumlah besar menyebabkan masyarakat dari beragam 

pelosok bumi, termasuk Indonesia untuk melaksanakan transplantasi hingga mencetuskan 

China menjadi daerah tujuan wisata organ. BCC News melaporkan pada tanggal 26 agustus 

2009 bahwa 2/3 dari cadangan organ bersumber dari tahanan. China merupakan Negara 

pengeksekusi tahanannya dengan jumlah yang banyak dan tahun 2008 kurang lebih 1,718 

orang yang divonis mati yang dikutip dari amnesti internasional. Sejarah perkembangan 

transplantasi organ di China dimulai dari tahun 1960-an sampai 2004 mengalami 

peningkatan relevan dan 2004 hingga 2006 merupakan Negara terbesar kedua yang 

melakukan transplantasi.
35

 

Akibat dari meningkatnya jumlah permintaan donor maka pengaturan hukum yang 

lebih menjadi perhatian besar untuk melindungi kewenangan dan keharusan donor maupun 

orang yang terlibat dalam transplantasi tersebut. Aturan hukum sangat diperlukan untuk 

dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan klinis dan pemulihan ke keadaan seimbang 

antar keperluan yang mendesak dan persediaan organ yang terbatas.
36

 

                                                           
34 Particia Soetjipto, Transplantasi Organ Tubuh, h. 24. 
35 Jiefu Huang Dkk, Government Policy And Organ Transplantation In China; 372 (Desember, 

2008), h. 1938. www.thelancet.com diakses (26 desember 2021) 
36 Particia Soetjipto, Transplantasi Organ Tubuh, h. 58 diakses www.staff.blog.ui.ac.id (24 

Desember 2021). 
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Di dunia kedokteran saat ini, transplantasi menjadi solusi yang dapat 

menyelamatkan jiwa dengan tindakan transplantasi dan menjadikan resipien tingkat 

kelangsungan hidupnya amatlah tinggi hingga meningkatnya jumlah permintaan diseluruh 

alam kehidupan termasuk Indonesia.
37

 Seseorang dapat mengalami penyakit kronis 

disebabkan karena gaya hidup. Pola tingka laku sehari-hari ialah proses menyaring dari 

hubungan antar sesama, adat istiadat dan kondisi maupun dampak dari berbagai macam 

kebebasan yang terjadi dalam keluarga, rumah tangga maupun lingkungan.
38

 Beberapa 

factor gaya hidup pasien sebelum mengalami penyakit kronik yaitu nutrisi, kebiasaan 

buruk, aktivitas fisik dan kebiasaan istirahat.
39

 

1. Nutrisi 

Menurut Francis bahwa seseorang mesti mengamati komposisi gizi yang terkandung 

dalam makanan sehari-harinya agar tidak gampang terkena penyakit. Makanan yang kurang 

berserat seperti makanan siap saji mengakibatkan lemak dalam tubuh timbul lebih cepat 

hingga membawa dampak obesitas yang peka akan penyakit dan menyulutkan efek 

mencuatnya penyakit diabetes kemudian meluasnya sejumlah penyakit ginjal walhasil 

komplikasi diabetes tersebu. Factor-faktor pendukung yang dituturkan oleh Iseki bahwa 

insiden gagal ginjal via analisis kualitas ginjal dan menemukan bahwa nutrisi yang berlebih 

menjadi salah satu factor pendukung terjadinya resiko timbulnya gagal ginjal kronis.
40

 

Zaman modern seperti saat ini telah mendorong gaya hidup berubah seiring waktu 

seperti memakan makanan cepat saji, minuman kaleng, makanan kalengan, sambal botolan, 

                                                           
37 Saifullah, Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika 

Kedokteran. Al-Mursalah 2 No. 1 (Agustus 2018), h. 2 di akses scholar.google.co.id (8 Desember 2021). 
38 Sri Mulyani, Gambaran Perilaku Beresiko Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. UIN Alauddin Makassar (2018), h. 16 

www.resositori.uin-alauddin.ac.id diakses (8 Desember 2021). 
39 Novi Yulisa Harahap, Gaya Hidup Pasien Sebelum Mengalami Gagal Ginjal Kronis Di RSUD Dr. 

Pirngadi Kota Medan. Universitas Sumatera Utara Medan, h. 31 www.resositori.usu.ac.id diakses (8 

Desember 2021). 
40 Iseki Kohagura, Gender Differences In Chronic Kidney Disease. Kidney Int; 74 No. 4 (2008), h. 

415. www.repository.unissula.ac.id diakses (25 Desember 2021). 
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makanan kaya lemak, makanan kaya kolestrol bahkan buah dan sayur yang memakai bahan 

pengawet maka kesehatan enggak baik dengan gaya hidup seperti ini sehingga dapat 

menyebabkan penyakit pada tubuh dari makanan yang tidak sehat tersebut.
41

 Home juga 

menambahkan bahwa obesitas dapat terjadi karena kurangnya mengkomsumsi sayur dan 

buah. Seseorang yang rajin mengkomsumsi buah setiap kali waktu makan menghindari 

terjadinya kenaikan berat badan.
42

 

2. Kebiasaan buruk 

a. Kebiasaan buruk pasien juga menjadi salah satu factor seperti komsumsi obat 

herbal, suplemen, alkohol dan merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

orang yang mengkomsumsi obat herbal 11, 76 kali lebih berisiko menemui gagal 

ginjal kronik dipadankan individu yang tiada mengkomsumsinya. 

b. Kelaziman sistem makan dan minum yang miring sehingga orang-orang condong 

meminum suplemen untuk mengganti asupan vitamin karena malas malas 

mengkomsumsi makanan yang bergizi. Komsumsi suplemen secara berlebihan 

dapat memperberat kerja ginjal karena suplemen adalah produk kimia 

mengandung zat karsinogenik dan menghasilkan vitamin buatan.
43

 

c. Mengomsumsi 1 gelas tuak dalam sehari dan dalam seminggu mengkomsumsi 

lebih dari 4 gelas kemudian melakukan dalam jangka 5 tahun maka akan 

meningkatkan resiko gagal ginjal kronis.
44

 Rekomendasi dari National Health 

Service bahwa seharusnya pria tidak mengkomsumsi alkohol secara teratur lebih 

                                                           
41 Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia 2008 (Jakarta, 2009), h. 

21. 
42 Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu Gizi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) diakses 

www.resositori.usu.ac.id diakses (8 Desember 2021) 
43 Novi Yulisa Harahap, Gaya Hidup Pasien Sebelum Mengalami Gagal Ginjal Kronis Di RSUD Dr. 

Pirngadi Kota Medan. Universitas Sumatera Utara Medan, h. 8. www.resositori.usu.ac.id diakses (8 

Desember 2021).  
44 Tejasaputra, Hubungan Status Fungsi Ginjal Dengan Riwayat Pemakaian Alcohol Pada Peminum 

Alcohol Di Yogyakarta. UGM (2014). www.resositori.usu.ac.id diakses (8 Desember 2021). 
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dari 24-32 gram setiap hari sedangkan untuk perempuan seharusnya tidak minum 

16-24 gram perhari. Alcohol yang dapat dikomsumsi dalam sehari maksimal diatas 

10 dan kurang dari 30 gram karena diatas 30 gram dapat berdampak pada ginjal 

namun apabila diatas yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk beristirahat 

minum selama 48 jam dengan tujuan untuk memberikan waktu kepada tubuh 

untuk recover. 

d. Resiko meningkatnya tekanan darah dapat disebabkan oleh rokok, terbukti 2 

batang rokok dapat menyebabkan peningkatan sebesar 10 mmHg tekanan darah. 

Setelah merokok dalam jangka waktu kurang lebih 30 menit maka tekanan darah 

relevan menambun karena merokok dapat menaikkan tekanan darah melewati zat 

nikotin yang terletak ditembakau memicu hormon adrenal mengakibatkan 

pembuluh darah menyempit dan mendesak jantung memacu energi dalam 

memompa darah. Hal tersebut dibuktikan beragam penelitian.
45

 

3. Aktivitas fisik 

Aktifitas fisik juga rentan menimbulkan penyakit seperti kencing manis, jantung, 

gagal ginjal, hipertensi dan lain sebagainya diakibatkan berubahnya gaya hidup pada zaman 

sekarang misalnya terbatasnya gerakan diakibatkan segenap kerjaan dengan mudah 

dikerjakan dengan bantuan teknologi ibarat mencuci, penyedot debu, bepergian tidak lagi 

dengan berjalan kaki walaupun dengan jarak dekat. Aktivitatas fisik sedang selama 30- 60 

menit perhari dianjurkan bagi penderita hipertensi agar kalori minimal 150 kalori terbakar 

setiap harinya dengan salah satu cara adalah aerobik karena bisa meluaskan kinerja otot, 

jantung dan paru.
46

 

4. Kebiasaan istirahat 

                                                           
45 Marliani & Tantan, 100 Question & Answer Hipertensi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007). 

Jurnal Universitas Sumatera Utara 2016, h. 24. www.resositori.usu.ac.id diakses (8 Desember 2021). 
46 Marliani & Tantan, 100 Question & Answer Hipertensi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007) 

www.resositori.usu.ac.id diakses (8 Desember 2021). 
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Rehat yang cukup merupakan keperluan inti individu dalam menjaga kesehatan 

karena rehat dengan tidur bermanfaat melenturkan otot selepas beraktivitas dan 

mendamaikan pikiran sehingga molor 6-8 jam dimalam hari dapat memulihkan kelelahan 

untuk bekerja diesok hari namun apabila istirahat tidak cukup maka dapat mengakibatkan 

gangguan fisik dan mental.
47

 

Kehidupan manusia menggunakan sepertiga waktunya hanya untuk tidur karena 

mempercayai bahwasanya molor merupakan hal kebutuhan yang dapat memelihara 

kesehatan dan metode terapi lantaran berguna menanungi tenaga, menaikkan imun tubuh 

dan memacu reaksi pemulihan tubuh manusia. Manusia pada umumnya tidur 6-8 jam 

perhari namun ada beberapa orang yang mengalami gangguan pola tidur seperti tidak molor 

sepanjang malam atau sering terbangun dan seseorang yang tidak memiliki cukup tidur 

akan berdampak negative seperti hilangnya konsentrasi, mudah marah, lesu dan lelah.
48

 

Maka rehat yang memadai amat diperlukan oleh tubuh kita karena kurangnya tidur bisa 

mengakibatkan badan lunglai, kurang antusias, mudah tersulut emosi dan setres.
49

 

Derajat, intimidasi dan perubahan hidup normal terganggu serta penyusutan asal 

mula bagi orang yang mengalami penyakit kronis akan mengalami perubahan pemanen 

pada gaya hidupnya.
50

 

Upaya memperpanjang hidup yakni dengan promosi kesehatan. Eskalasi kesehatan 

ialah suatu sistem yang dapat menyokong rakyat dalam menaikkan keterampilan untuk 

memonitor beragam variabel yang berimbas pada kesehatan hingga bisa menaikkan mutu 

                                                           
47 Muhammadun, Hidup Bersama Hipertensi Seringai Darah Tinggi Sang Pembuluh Sejati (Jakarta: 

In-Books, 2010) Jurnal Universitas Sumatera Utara (2016); h. 28. www.resositori.usu.ac.id diakses (8 

Desember 2021). 
48 Maryam, Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya (Jakarta: Salemba Medika, 2008). 

www.resositori.usu.ac.id diakses (8 Desember 2021). 
49 Santoso, Memahami Krisis Lanjut Usia Uraian Medis Dan Pedagosis Patoral (Jakarta: Gubung 

Mulia, 2009). www.resositori.usu.ac.id diakses (8 desember 2021). 
50 Irna Dewi Sutami, Analisa Hubungan Perubahan Citra Tubuh Dengan Mekanisme Koping Pada 

Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Terapi Hemodialisa Di Rsud Labuang Baji Makassar. Uin 

Alauddin Makssar (2012), h. 41. www.repositori.uin-alauddin.ac.id diakses (25 Desember 2021) 
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kesehatan. Praktik yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan promosi kesehatan 

yakni: 

1. Bersifat konvensional yang mengutamakan upaya pencegahan penyakit melalui 

pengelolaan gaya hidup. 

2. Bersifat radikal melalui upaya pemberdayaan dan advokasi. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yakni: 

1. Mengelola prosedur secara totalitas meliputi tempo aktivitas, skala proses dan 

memberikan kepedulian kepada anggota pinggiran. 

2. Menentukan maksud 

3. Memutuskan rencana pemantapan 

4. Penerapan skema dan tata laksana 

5. Evaluasi atau penilaian lapangan 

Gerakan pemberdayaan merupakan proses pemberian informasi secara update agar 

masyarakat menjadi tahu dan sadar sehingga merubah pola pikir menjadi mampu 

melakukan perilaku yang diperkenalkan. Gerakan ini juga, diharapkan dapat menumbuhkan 

dan meningkatkan tolak ukur individu untuk berupaya hidup sehat.
51

 Strategi kesehatan 

yang dapat dilakukan menurut WHO dalam promosi kesehatan yakni: 

1. Mengembangkan kearifan pengetahuan kesehatan 

2. Mengembangkan keterampilan individu 

3. Penguatan kegiatan masyarakat 

4. Menciptakan lingkungan yang mendukung 

5. Reorientasi lingkungan yang mendukung.
52

 

                                                           
51 Nurdiyanah syarifuddin, pemberdayaan masyarakat berbasis kompetensi: kajian dalam konteks 

ilmu kesehatan masyarakat (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 110. 
52 Nurdiyanah Syarifuddin, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kompetensi: Kajian dalam Konteks 

Ilmu Kesehatan Masyarakat, h. 55. 
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Kesehatan merupakan dasar modal dalam pembangunan nasional maka dari itu, 

terwujudnya kesehatan masyarakat menjadi pendukung pembangunan bangsa dalam 

mewujudkan makna tersebut. Mesti dilaksanakan upaya yang nyata serta dukungan dari 

semua elemen bangsa untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh baik jasmani 

maupun rohani dalam bersosial dan ekonomi manusia yang produktif seperti halnya 

tertuang Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, berbunyi: sehat merupakan 

kondisi tentram dari fisik, rohani dan sosial yang menguatkan masing-masing individu 

hidup bermanfaat baik secara sosial dan perekonomian.
53

 

Ikatan dokter dengan seorang pasien diatur dalam peraturan kesehatan yakni 

permenkes no. 290 tahun 2008 mengenai pernyataan setuju langkah kedokteran. Hubungan 

tersebut terangkai dalam wasilah transaksi terapeotik. Masing-masing iringan baik yang 

membantu ladenan maupun yang mendapatkan pelayanan memiliki kewenangan dan 

kewajibannya yang patut dihargai oleh golongn lain. kaitan inilah pihak dokter memberikan 

pasien persetujuan tindakan medik sebelum melakukan tindakan medik. Tim dokter 

memunyai hak dan kewajiban untuk mendiagnosa pasien dan memberikan pengobatan dan 

melakukan tindakan medis sesuai pertimbangan mereka yang terbaik sesuai hasil 

diagnosanya. Sedangkan pihak lain, keluarga pasien ataupun pasien itu sendiri memiliki 

hak untuk menentukan persetujuan ataupun menolak tindakan atau pengobatan yang 

ditawarkan oleh dokter untuk dijalani.
54

 

Undang-undang di Indonesia telah membahas mengenai transplantasi organ tubuh 

yang diatur Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 

tahun 2021 memandang dari aspek hukumnya. Sedangan dari aspek etik maka patut 

bersendikan KODEKI (kode etik kedokteran Indonesia). 

                                                           
53 Nurdiyanah Syarifuddin, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kompetensi: Kajian dalam Konteks 

Ilmu Kesehatan Masyarakat, h. 73. 
54 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etka Kedokteran dan Hukum Kesehatan, h. 93. 
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Indonesia melegalkan transplantasi organ tubuh dalam UU tentang kesehatan pasal 

64 bahwa penyembuhan atau pemulihan kesehatan bisa dengan transplantasi dengan tujuan 

kemanusiaan dan larangan diperjual-belikan dengan alasan apapun itu.  

Pengambilan donor dari jenazah juga telah diatur oleh Undang-Undang berkenaan 

Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 123 ayat 1 bahwa beda mayat boleh dilakukan untuk 

dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan donor untuk kepentingan transplantasi 

organ tubuh yang sudah dinyatakan mati batang otaknya sedangkan untuk pengambilan 

organ dari korban kecelakaan  telah dibuat aturan dalam Peraturan Pemerintah mengenai 

bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis transplantasi alat serta jaringan manusia terdapat 

pada no.18 tahun 1981 pasal 14. Korban kecelakaan dalam kondisi tidak sadar atau darurat, 

pihak yang berwenang akan mencari dan pemberitahuan terhadap pihak keluarga dan 

persetujuan tertulis oleh pihak keluarga terdekatnya sebelum tindakan pengambilan satu 

diantara organ tubuh dari korban kecelakaan yang sudah berpulang. Andaikan dalam 

tenggang waktu selama 2x24 jam tidak ditemukan keluarga dalam pencarian maka dokter 

diperkenankan mengambil organ dari tubuh jenazah. Undang-undang kesehatan mengatur 

tentang larangan organ tubuh diperdagangkan dengan dalih apapun terdapat pada UU No. 

36 Tahun 2009 pasal 64 ayat 3. 

Transplantasi organ tubuh memiliki kebijakan-kebijakan yang terdapat pada PP 53 

tahun 2021. Salah satu yang menjadi isian khusus adalah wasiat medic yang diatur dalam 4 

ayat 4 bahwa rumah sakit harus memberikan pelayanan khusus atau fasilitas yag memadai 

untuk meningkatkan minat seseorang dalam rangka melakukan donor terkhusus oleh rumah 

sakit yang dapat rawat inap apabila nanti mengalami gawat darurat termasuk 

ketersediaannya mendonorkan organ apabila calon donor telah dinyatakan mati batang 

otak. 
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Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah tergerai maka penelitian ini 

mengambil sebuah tema “Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah prinsip transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer? 

2. Bagaimanakah proses transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer? 

3. Bagaimanakah dampak transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer? 

C. Penegertian Judul 

1. Transplantasi organ tubuh 

Transplantasi ialah pngambilan organ tubuh manusia dari suatu organ ke organ yang 

lain. Sedangkan transplantasi organ tubuh adalah perpindahan suatu organ dari tubuh insan 

yang satu ke insan yang lainnya yang masih memiliki upaya untu hidup dan sehat, 

mengambil alih organ yang enggak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Transplantasi 

yang difokuskan dalam penelitian ini adalah manusia dengan manusia lainnya jadi ada 

penerima dan ada pendonor. 

2. Fikih Kontemporer 

Fikih menurut bahasa berarti menguraikan pemahaman secara mendalam tentang 

asal-usul, tujuan, ucapan maupun perbuatan manusia itu sendiri. Sedangan menurut istilah 

yaitu ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang terdapat dalam syariah atau biasa 

disebut dengan hukum syara’ yang berkaitan dengan amal perbutan manusia berlandaskan 

oleh dalil-dalil yang terperinci.
55

 Fikih tidak terlepas dari variabel keadaan sosial-historis 

yang berada disekitar para ulama dalam melahirkan fikih karena hasil dari suatu ijtihad 

fikih disuatu tempat belum tentu cocok ditempat yang lain walaupun dalam tempo yang 

bertepatan diakibatkan keadaan rakyat yang juga berbeda.
56

 

                                                           
55 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 4-5. 
56 Nahdhiyah, ed, Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer (Cet. I; Samata: 

Gunadarma Ilmu, 2017), h. 3. 
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Adapun kata kontemporer menurut KBBI yaitu pada masa, modern, pada saat, yang 

baru, pada masa kini.
57

 Maka dari itu fikih kontemporer dapat dipahami bahwa ilmu 

tentang aturan-aturan syari‟ah yang bersifat maliah atau perbuatan manusia dipraktikan. 

Urusan yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi pada masa modern seperti 

seperti pada zaman yang berlangsung saat ini hingga nanti pada zaman post-modern. 

Perbuatan ini tetap bersumber dan bepedoman pada dalil-dalil yang sudah terperinci.
58

 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

1. Karya ilmiyah jurnal Universitas Malang oleh Muhammad Iqbal tentang perkembangan 

kejahatan dalam upaya penegakkan hukum pidana: resolusi kejahatan professional 

perdagangan organ tubuh manusia. Fokus dari penelitian ini hanya merujuk kepada 

ketetapan kejahatan terutama kriminalitas organ tubuh khalayak yang marak 

diperbincangkan melahirkan ketertarikan sejumlah pihak tak sekedar pada insan dari 

kalangan standar namun oknum-oknum yang kompeten dibidangnya yang memiliki 

akses dan fasilitas. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan 

tindakan transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. 

2. Karya ilmiyah jurnal IHDN Denpasar oleh Dewi Bunga tentang politik hukum pidana 

terhadap perbuatan tranplantasi organ tubuh. Penelitian ini hanya berfokus pada hokum 

di Indonesia yang mengelola berkenaan transplantasi organ tubuh. Tingginya permintaan 

donor organ tubuh dibandingkan persediaan menyebabkan adanya penjualan organ 

tubuh secara illegal. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 berkenaan kesehatan mengatur 

tentang hukum pidana terhadap jual beli organ secara illegal. Sedangkan tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak 

                                                           
57 www.kbbi.web.id (diakses pada taggal 17 April 2021). 
58 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 2. 
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positif terhadap orang lain dengan tindakan transplantasi organ tubuh perspektif fikih 

kontemporer. 

3. Karya ilmiyah jurnal UIN Alauddin Makassar oleh Sukriadi tentang transplantasi ginjal 

dari insan ke insan dalam pandangan Yusuf al-Qardawi. Penelitian ini membahas 

tindakan yang dapat diambil berdsarkan hukum syara‟ tentang organ tubuh manusia 

khusus ginjal dan larangan untuk memperjual belikan organ tubuh manusia. Sedangkan 

tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui prinsip dasar, proses 

dan dampak positif terhadap orang lain dengan tindakan transplantasi organ tubuh 

perspektif fikih kontemporer. 

4. Mahjuddin, karya yang tertuang dalam bukunya tentang masail al-fiqh: kasus-kasus 

aktual dalam hukum Islam. Buku ini hanya berfokus pada transplantasi organ tubuh 

manusia khusus  mata yang terdiri atas pengertian, permasalahan mata dan hukum donor 

mata itu sendiri dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti adalah untuk mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap 

orang lain dengan tindakan transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. 

5. Abuddin Nata, dalam bukunya masail al-fiqhiyah. Buku ini hanya membahas tentang 

tipe-tipe transplantasi dari sisi donor dan peraturan transplantasi organ tubuh dalam 

aspek kaidah Islam. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan 

tindakan transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. 

6. Khutbuddin Aibak dalam bukunya kajian fiqh kontemporer. Buku ini berfokus kepada 

tipe-tipe donor organ tubuh, pandangan ulama-ulama kontemporer dan ayat-ayat yang 

dapat membentuk landasan hukum. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 

adalah untuk mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain 

dengan tindakan transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. 
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7. Karya ilmiyah jurnal UIN Alauddin Makassar oleh Sunarti tentang wasiat transplantasi 

organ tubuh perspektif hukum Islam. penelitian ini membahas tentang hakikat wasiat 

dalam transplantasi organ tubuh dan konsekuensi transplantasi organ tubuh bagi individu 

itu sendiri. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan tindakan 

transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. 

8. Karya ilmiyah jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Dhanar Zulfikar Ali dengan 

judul hukum pemberian ganti terhadap penyumbang organ tubuh orang (studi 

perbandingan antara peraturan menteri kesehatan nomor 38 tahun 2016, fatwa majelis 

ulama Indonesia tahun 2019 dan fatwa dar al-ifta‟ al-misriyyah). Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat dari berbagai aspek dan pertimbangan tentang praktek transplantasi 

manusia. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan tindakan 

transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. 

E. Kerangka Teoretis 

Penyusunan kerangka teori dalam melakukan penelitian ini, peneliti memenuhi 

kajian literatur dengan tujuan mencari, menilik dan memilah sumber dan bahan pustaka 

yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Oleh karenanya, kerangka berfikir yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian disusun dengan merujuk kepada tinjauan pustaka. 

Kerangka berfikir juga berfungsi sebagai kerangkaanalitis yang akan digunakan dalam 

memahami dan menjelaskan data yang diperoleh dari sumber data. Kerangka dan tumpuan 

yang dapat dijadikan suatu landasan dalam melaksanakan suatu penelitian kajian pustaka 

ataupun literature.
59

 Berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan rencana penelitian 

                                                           
59 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 77. 
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dipandang perlu sebuah alur penelitian dalam bentuk kerangka teoritis. Berikut gambaran 

dan penjelasan kerangka berfikir yang hendak dilalui dalam penelitian ini. 

Jikalau kita mengerti benar tentang hukum Islam atau fikih perbedaan pendapat 

dalam melihat suatu masalah banyak dijumpai. Hal tersebut terjadi dikarenakan objek 

pembahasan itu lebih banyak menggunakan metode ijtihad dalam menetapkan suatu 

hukum. 

Transplantasi organ tubuh merupakan salah satu permasalahan kontemporer dan 

menjadi perdebatan dikalangan ulama kontemporer. Transplantasi organ tubuh yang dikaji 

lebih mendalam oleh peneliti adalah transplantasi jenis homotransplantasi yakni 

pengambilan bagian organ tertentu dari seseorang ke orang lain. Cara ini melibatkan dua 

orang yakni penerima dan pendonor maka harus dilihat dari sudut padang kemudharatannya 

antara si penerima dan si pendonor tersebut. Transplantasi menjadi suatu permasalahan di 

kalangan para ulama dan hukum positif yang mengatur berkenaan boleh tidaknya 

transplantasi organ tubuh dilakukan oleh orang yang kompeten dibidangnya dengan 

berlandaskan kode etik profesinya. Maka dari itu dipandang perlu adanya sebuah formulasi 

untuk menemukan titik temu dalam sebuah kaidah atau teori untuk menyelesaikan suatu 

perselisihan. 

Transplantasi dikalangan ulama kontemporer menjadi perdebatan karena dikalangan 

yang menentang mengemukakan bahwa transplantasi tidak boleh dilakukan berlandaskan 

pada hadis bahwa tidak boleh memecahkan tulang mayat sama sakitnya ketika ia masih 

hidup maka atas dasar hadis tersebut maka menjaga kesucian tubuh insan, baik yang masih 

bernapas maupun setelah meninggal dunia, tubuh manusia hanya sebagai amanah yang 

tidak boleh disalah gunakan dan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material 

namun dikalangan ulama kontemporer yang mendukung dilakukannya transplantasi bahwa 

kesejahteraan publich lebih diutamakan dan menyelamatkan hidup orang lain dengan syarat 
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bahwa harus dilihat dari segi maslahahnya dengan berlandaskan dalam al-Qu‟an dan sunah 

diserukan buat berkelakuan masyhur dan baku bahu-membahu. Adapun dalam uu 

melegalkan transplantasi yang tertuang dalam uu no. 36 tahun 2009 pada pasal 64 bahwa 

transplantasi hanya sebagai tindakan penyembuhan, tidak dengan komersial dan apabila ada 

yang melanggar maka ganjarannya terdapat pada pasal 192. Kemudian dilengkapi dengan 

peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2021 berkenaan transplantasi organ dan jaringan tubuh. 

Dari sudut etik bahwa transplantasi menjadi usaha terakhir seorang pasien dalam 

membantu pemulihan dari kegagalan fungsi satu bagian organ tubuhnya namun seorang 

dokter harus memiliki aturan yang mengikat dalam melaksanakan tugasnya sehingga hak 

dan kewajiban baik dari segi pasien maupun dokter yang menanganinya bahwasanya 

seorang dokter mesti berusaha melaksanakan profesinya selaras standar profesi tertingginya 

terdapat pada kode etik kedokteran pasal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES 
X2 

 Kontrak/Perjanjian 

 Di tangani oleh ahli 

 Pemulihan kesehatan 

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

SESUAI FIKIH KONTEMPORER 

Y1 

 

DAMPAK 
X3 

 Menyelamatkan hidup 

 Kesempatan hidup 

lebih baik dan sehat 

 Amal jariyah donatur 

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

PRINSIP DASAR 
X1 
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donor 

 Gratis 

 Mewasiatkan organ tubuh 
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F. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian ialah salah satu unsur terpenting dan faktor penentu sebuah 

keberhasilan dalam penelitian. Cakupan bahan atau materi penelitian pada bagian ini 

diuraikan dengan cara penelitian yang akan dilaksanakan. Jalan penelitian dengan 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dan data yang dihasilkan kemudian dianalis. 

Penelitian ini merupakan usaha untuk pencarian kembali yang bernilai edukasi. 

Penelitian kepustakaan atau library research berarti pencarian kembali. Pencarian yang 

dimaksudkan ialah proses mencari kembali terhadap pengetahuan ilmiah yang benar karena 

untuk menjawab suatu permasalahan tertentu harus dengan pencarian kembali.
60

 Masing-

masing penelitian memakai metode lantaran metode merupakan sebagai sebuah sarana 

pokok agar penelitian yang dilakukan bisa tertata dengan baik dan tertuju sampai mencapai 

kesimpulan dan memudahkan penelitian.  

Suatu proses berkenaan tahap-tahap penelitian yang mesti terlewati ketika metode 

penelitian atau membahas tentang pengetahuan metode ilmiah saat pencarian, 

pengembangan dan evaluasi pengetahuan tersebut.
61

 Beberapa ulasan mengenai tahap 

penelitian dengan menggunakan metode: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang dipilih dengan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif berupa 

penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif 

pengumpulan data secara mendalam dan lengkap dengan berdasar pada tumpuan teori 

sebagai petunjuk untuk memusatkan penelitian ini serta mengedepankan proses serta makna 

yang terdapat dalam permasalahan tersebut.
62

 Dalam mendeteksi jawaban dari pangkal 

masalah yang telah diuraikan maka peyusun menggunakan bahan-bahan primer dan 

                                                           
60Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: PT. Rajawali 

Grafindo Persada, 2004), h. 19. 
61Rianto Adi, metode Penelitian Sosil dan Hokum (Cet. I; Jakarta: Granit, 2004), h. 1. 
62Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 3-4. 



31 
 

sekunder seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya yang bermanfaat dan menunjang 

penelitian ini. 

Penelitian ini berniat untuk mendapat wawasan yang luas mengenai transplantasi 

organ tubuh perspektif fikih kontemporer dan hukum Nasional yang bersumber dari data 

kepustakaan kemudian diolah secara kualitatif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan 

atau teori. 

2. Metode pendekatan 

Pendekatan penelitian merupakan pola pikir atau sudut pandang yang dapat 

digunakan dalam membahas suatu permasalahan tertentu. Sudut pandang yang seharusnya 

digunakan sesuai atau memiliki relevansi terhadap objek yang akan diteliti. Terdapat 

berbagai macam pendekatan dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan normatif (syar‟i). penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

(syar‟i) artinya penelitian berupa pengkajian hokum yang telah dirancang sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dan menjadi acuan 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan bersosial.
63

 Pendekatan ini merupakan 

ajaran Islam yang berasal dari al-Qur‟an dan hadis yang menjadi panututan dalam 

menetapkan suatu hokum. 

b. Pendekatan filosofis yakni paradigma atau aspek yang bertujuan menguraikan 

hakikat atau inti dari permasalahan suatu objek dan memudahkan kita dalam 

memahami dan mendalami ajaran Islam. Menggunakan pendekatan yang 

menganalisa cara berfikir dengan pertimbangan yang sangat rasional dalam 

menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan filsafat 

hukum Islam. 

                                                           
63Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 52. 
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3. Metode pengumpulan dan mengelolaan data 

Metode pengumpulan dan pengelolaan data merupakan cara yang diiginkan untuk 

mengumpulkan berbagai jenis data yang akan diteliti dan mengolahnya dengan metode 

kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Subjek dari penelitian ini bersumber dari karya-

karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bersifat 

kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh adalah metode library 

research yaitu mengumpulkan data-data atau rujukan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah diuraikan dan dilaksanakan lewat studi kepustakaan.
64

 

Sumber data dalam penelitian ini al-Qur‟an, hadis serta sumber data lainnya seperti 

buku dan rujukan hukum yang patut dipatuhi yakni undang-undang yang relevan dengan 

penelitian. Sumber data pendukung adalah hasil penelitian, jurnal ilmiah, internet atau 

pendapat pakar hokum yang menyangkut permasalahan yang dibahas. 

Peneliti mengumpulkan data melalui hasil telaah dari literatur-literatur yang 

signifikan dengan objek penelitian dan mengolahnya dengan menggunakan metode 

kualitatif. Pengolahan data dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian proses untuk 

mengolah data yang diperoleh kemudian diinterpestasikan sesuai dengan tujuan, perkiraan 

dan sifat peneliti. Metode untuk mengolah data dapat dilakukan beberapa tahap yaitu: 

a. Mencari data dan informasi dari membaca berbagai sumber kemudian 

mengidentifikasi data dan mengelompokkan data sesuai dengan data yang memiliki 

tautan yang sangat berhubungan terhadap penelitian. 

b. Menelaah data yang sudah dikumpulkan dengan milih dan memilah data yang 

hubungan dengan objek penelitian. 

c. Editing data, yakni proses pemeriksaan data dan menganalisa data-data hasil 

penelitian dari informasi yang telah dikumpulkan bertujuan untuk mengetahui 

                                                           
64Sukardi, Metode penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

h. 34-35. 
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keabsahan data dan keterkaitan yang akan dideskripsikan dalam menarik suatu 

kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari hal tersebut dilakukan 

adalah untuk memperoleh data yang valid dan berkualitas dan faktual selaras 

dengan literatur yang diperoleh dari basis bacaan. 

4.  Metode analisis data 

Tujuan dari metode analisis adalah menguraikan dan memecahkan perkara 

berlandaskan data yang telah ditemukan. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam 

menguraikan dan memecahkan dengan bekerja menggunakan data yang telah diperoleh dan 

mengelompokkan data kemudian mengatur data kedalam susunan tertentu menjadi satu 

kesatuan yang dapat dikelolah. Data-data yang berasal dari literatur-literatur membaca 

untuk dipelajari maka kita dapat mencaridan menemukan pola pikir kemudian memutuskan 

sesuai data yang telah didapatkan.  

G. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk memahami prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap tindakan 

transplntasi organ tubuh. 

b. Untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh menurut fikih kontemporer 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi dan 

menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ikut andil dalam 

perkembangan ilmu tentang hukum Islam, terkhusus untuk bidang yang terkait 

penelitian ini yakni hukum dan kesehatan. Permasalahan yang ada menjadi 

dorongan untuk mengkaji lebih dalam dan kritis terhadap hukum Islam. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan 

kostribusi yang dijadikan salah satu solusi oleh masyarakat yang mengalami 
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masalah transplantasi terkhusus para ilmuwan yang menghadapi permasalahan yang 

membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai penelitian ini. Terkhusus 

pada permasalahan yang diperselisihkan dibidang hukum kesehatan yakni tentang 

transplantasi yang dijadikan rujukan perbandingan antara teori dengan bukti yang 

ada dilapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

1. Definisi Transplantasi Organ Tubuh 

Transplantasi bersumber dari  dialek inggris yakni transplantation, to take up plant 

to another yang berarti mengambil untuk diberikan atau diletakkan pada tempat lain 

ataupun menempatkan dari suatu tempat ketempat yang lain atau dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan pencangkokan.
65

 Transplantasi juga berarti transfer buatan dari mentransfer 

sepotong organisme ke lokasi yang berbeda dalam organisme yang sama atau yang lainnya 

yang disebut juga dengan pencangkokan yang menjadi penyatuan yang erat dengan 

jaringan pada posisi yang baru.
66

 

donor organ atau yang lebih dikenal dengan istilah transplantasi adalah proses 

pemindahan jaringan atau organ manusia dari satu lokasi ke lokasi lain dalam tubuh sendiri 

atau orang lain, menurut standar dan kondisi tertentu, selama organ dan penerimanya 

cocok.
67

 

Beberapa ilmuan mengemukakan pendapat diantaranya: Transplantasi, menurut 

Said al-Munawar, adalah proses pemindahan organ yang sehat atau berfungsi untuk 

menggantikan organ yang tidak lagi berfungsi atau telah rusak secara medis.
68

 Sedangkan 

transplantasi menurut Ratna Samil adalah dalam keadaan tertentu, transplantasi organ atau 

jaringan dari satu lokasi ke lokasi lain.
69

 Sementara menurut Menurut M. Ali Hasan, 

                                                           
65 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer (Jakarta: Paramedian Group, 2016), h. 121. 
66 M. Abercrombie Dkk, Kamus Lengkap Biologi Edisi 8 (Airlangga, 1993), h. 632. 
67 M. Muhamad Bajri, Fikih Kesehatan Kontemporer (Jakarta Timur: Trans Info Media, 2014), h. 

125. 
68 Said Agil Husein Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 2005), 

h. 76-77. 
69 Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia (Jakarta: Bina Pustaka, 2001), h. 101. 
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transplantasi adalah proses pemindahan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ 

tubuh yang tidak lagi sehat atau berfungsi secara efektif..
70

 Sementera definisi transplantasi 

menurut notoatmodjo adalah Memindahkan organ atau jaringan dari satu tubuh manusia ke 

tubuh lain atau tubuh sendiri adalah prosedur medis.
71

 

Masjfuk zuhdi ikut mengemukakan pendapatnya tentang trasplantasi merupakan 

perubahan posisi organ tubuh yang memiliki ikhtiar hidup sembuh dari penyakit dengan 

cara mengganti organ rusak dan tidak berguna sekalipun diobati, apabila menggunakan 

langkah medis biasa maka penderita tidak lagi mempunyai harapan untuk mempertahankan 

dirinya.
72

 

Dalam kedokteran, bagaimanapun, istilah "transplantasi" mengacu pada upaya 

untuk menggeser sebagian dari komponen tubuh dari satu lokasi ke lokasi lain, serta upaya 

medis untuk memindahkan sel-sel jaringan atau organ dari donor ke penerima.
73

 Jaringan 

yang dimaksud adalah kumpulan sel dari area terkecil tubuh individu yang melayani tujuan 

tertentu. Organ adalah sekelompok jaringan yang melakukan fungsi tertentu.
74

 Pemindahan 

(engraftment) sel, jaringan, atau organ manusia dari donor ke penerima dengan tujuan 

memulihkan fungsi di dalam tubuh, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ke 

penerima dengan tujuan mengembalikan fungsi komponen tubuh itu.
75

 

Transplantasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemindahan 

jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat lain, serta penutupan luka tanpa kulit dengan 

jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain.
76
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Transplantasi organ menurut undang-undang kesehatan adalah rangkaian tindakan 

medis untuk memindahkan organ dan jaringan tubuh manusia dari tubuh manusia lain atau 

tubuhnya sendiri dalam rangka terapi penggantian organ atau jaringan tubuh yang rusak, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 alinea 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. 

Transplantasi organ dapat digolongkan sebagai tindakan penyelamatan jiwa berdasarkan 

tujuan dan manfaatnya, yang menunjukkan bahwa diperkirakan akan memperpanjang 

waktu hidup seseorang dari penyakit yang dideritanya.
77

 

Transplantasi organ adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh 

ke tubuh lain, atau dari satu lokasi dalam tubuh yang sama ke tubuh lain. Tujuan 

transplantasi organ adalah untuk mengganti organ penerima yang rusak atau tidak berfungsi 

dengan organ donor yang masih berfungsi. Organ dari orang yang masih hidup atau sudah 

meninggal dapat digunakan sebagai donor.
78

 Transplantasi merupakan terapi pengganti atau 

jalan alternative yang ditempuh untuk mengupayakan terbaik untuk menyelamatkan pasien 

yang mengalami kegagalan organ dan diperkirakan membuahkan hasil yang memuaskan 

dibandingkan degan terapi secara konservatif.
79

 

Transplantasi organ tubuh ini merupakan pengambilan suatu organ dari orang lain 

maupun dari dalam diri sendiri untuk menutup luka dan jalan ini ditempuh apabila tidak ada 

jalan lain, segala upaya telah diupayakan namun tidak membuahkan hasil maka 

transplantasi menjadi jalan alternative. 

                                                           
77 Sudirman, Fiqh Kontemporer, h. 137. 
78 Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan 
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Menurut kesepakatan ulama bahwa transplantasi merupakan pengambilan salah satu 

organ tubuh dari seorang manusia, baik hidup maupun mati yang mana dengan harapan 

untuk meneruskan kehidupan dan mananam ke tubuh atau jasad orang lain.
80

 

Para ahli hukum mencari frase dalam Al-Qur'an, sunnah, dan tulisan-tulisan klasik 

sebelumnya yang sebanding dengan transplantasi di dunia medis. Hal ini penting untuk 

memposisikan posisi hukum Islam tentang transplantasi organ manusia. Ketika Qatadah bin 

An-eye Nu'man terluka parah selama perang Uhud, dia datang kepada Nabi, dan Nabi 

mengembalikan mata ke posisi yang seharusnya dengan tangannya, dan kedua matanya 

pulih dan berfungsi dengan sempurna. Ad-Daraquthni, Ibn Shahin, dan al-Baihaqi 

menceritakan kisahnya. Kata ghars lebih dekat dengan operasi medis daripada transplantasi, 

dan pemindahan organ manusia lebih tepat disebut transplantasi organ.
81

 

Organ yang akan ditransplantasikan dipilih berdasarkan keadaannya, yang harus 

baik dan tidak buruk, layak, dan mampu memberikan manfaat tanpa merugikan sesuai 

dengan standar yang disepakati, yakni: 

a. Kebutuhan untuk memelihara jiwa dan menolak mafsadat lebih diutamakan 

daripada keinginan untuk memperoleh keuntungan. 

b. Ada kalanya keadaan darurat memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang 

dilarang. 

c. Cedera yang lebih parah dapat dikurangi dengan menyebabkan lebih sedikit 

kerusakan. 

d. Memilih yang lebih baik dari dua pilihan yang buruk. 

e. Jika kedua kerugian itu bertentangan satu sama lain, cedera yang lebih serius 

dihindari dengan melakukan kerusakan yang paling sedikit. 
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f. Segala sesuatu yang dilarang mengambil juga dilarang memberi, dan segala sesuatu 

yang dilarang untuk dilakukan juga dilarang untuk dicoba.
82

 

Dalam pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ, yaitu: 

a. Tujuan syariat Islam adalah untuk memberi manfaat, kemaslahatan, dan 

kemaslahatan manusia selama berada di bumi ini untuk memperoleh kebahagiaan di 

akhirat. Imam al-Haramain al-Juwaini mempelopori teori tujuan hukum Islam, yang 

selanjutnya dipopulerkan oleh Imam asy-Syathibi. Sekarang dapat dikatakan bahwa 

semua ulama ushul al-fiqh mengacu pada teorinya. Muhammad Sa‟id Ramadhan al-

Buthi mengananlisis transplantasi organ tubuh dari sudut pandang maqasid asy-

syariah, yaitu: 

1) Sangat penting untuk memahami norma-norma fiqh dan bagaimana 

menerapkannya pada argumen yang relevan dengan topik diskusi, terutama yang 

berkaitan dengan beberapa masalah implementasi parsial, sebelum membahas 

hukum. Norma-norma universal penting yang berlaku untuk semua aspek tujuan 

mulia hukum Islam agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Karena 

hak atas kemuliaan dan bahkan kesucian martabat manusia dalam tujuan umum 

syariat, mayoritas akademisi menyukai perilaku terhormat dan harga diri. 

2) Hak-hak syariah terbagi atas dua yakni hak Allah dan hak hamba. Hak hamba 

dapat dikelolah sebagaimana porsinya karena kewenangan tulen dan tanpa 

perantara apabila dipantau dari aspek memporeleh kewenangan hamba tersebut 

mengikuti mulanya, baik berstatus kepemilikannya atau hanya untuk 

menikmatinya. Disisi lain bahwa hak ini dapat bercabang da nada 

keberuntungan, memiliki hak itu adalah penggantiatau disebut dengan wali atau 

penerima kuasa atau wakil. 
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3) Disyariatkannya al-isyaara, untuk Semua hak jasmani dan hak duniawi termasuk 

dalam kategori hak budak, karena hak Allah meliputi pemeliharaan hakekat 

kehidupan. 

4) Hak-hak yang tidak berwujud, seperti hak-hak budak yang diwarisi seperti hak-

hak material, tidak dipermasalahkan oleh para fuqaha. 

Kaidah tersebut menjadi landasan sebagai asas berijtihad untuk memecahkan 

persoalan transplantasi dari kasus-kasus dimasa lampau kemudian diterapkan dimasa 

mendatang oleh kedokteran kontemporer. Oleh karenanya, Transplantasi organ dapat dibagi 

menjadi tiga kategori berdasarkan kegunaannya: 

1) Transplantasi dalam tingkat al-dharuriyah yaitu tindakan invasive lantaran asas 

keterdesakan yang memaksa insan memelihara jiwanya dengan cara mengambil 

atau transplantasi dari penyumbang yang masih bernyawa maupun yang telah 

berpulang seperti jantung, hati maupun ginjal dan lain sebagainya. Keadaan darurat 

merupakan individu yang terdesak ketika menjumpai makanan apa saja maka 

keadaan tersebut, Allah swt. memperbolehkan memakan makanan yang 

didapatkannya termasuk makanan haram nisalnya darah, bangkai, dan daging babi 

serta lain-lainnya apabila kehabisan bekan dan membuatnya nyawanya terancam 

akan kematian.
83

 

2) Transplantasi pada tingkat al-hajiyat yakni dilakukan karena kebutuhan mendesak 

untuk fungsi reguler organ; jika tindakan ini tidak dilakukan, pasien tidak akan mati, 

tetapi hidupnya akan menjadi lebih sulit. 

3) Pada tataran al-tahsiniyah, transplantasi dilakukan semata-mata untuk tujuan 

estetika. 

b. Status kepemilikan manusia terhadap tubuhnya sendiri. 
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Pengetahuan kedokteran sama halnya pengetahuan syara‟ yang mengambil 

keputusan berdasarkan kemaslahatan, keselamatan untuk berusaha menghilangkan 

suatu penyakit yang dikemukakan oleh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Oleh karena 

itu,hokum asal dari transplantasi seprti jawaz dan ijma’ para ulama mengungkapkan 

bahwa hokum berobat adalah jawaz namun bisa melahirkan keharusan apabila benar-

benar dalam kondisi terpaksa yang memerlukan pengobatan. Terdapat pertentangan 

pendapat tentang manusia secara biologis, baik di kalangan ulama maupun menurut 

standar fiqh, yang mendefinisikan kepemilikan manusia mempunyai wewenang atas 

badannya dan kepemilikannya seperti harta perhiasan yang kepemilikannya absolut 

dan dapat diperjual-belikan atau menghibahkan kepada orang lain. Apabila 

kepemilikannya seperti itu maka maka pengelolaannya harus dilandasi kemaslahatan 

dan tidak boleh mubadzir.
84

 

Apabila badan adalah hak Allah maka apakah hak Allah bersifat pengabdian 

kepadanya dan hak hamba adalah mempergunakan, menikmati dan menanfaatkannya. 

Berkaitan dengan hokum jinayah yakni Masing-masing sudut pandang memiliki 

tempatnya, tetapi tidak dapat berdiri sendiri karena ini adalah masalah yang sangat 

serius, meskipun secara harfiah merupakan campuran antara hak Tuhan dan hak 

hamba. Namun, hilangnya hak hamba tidak berarti kematian hamba. Hak Tuhan, 

karena hak Tuhan merupakan tujuan mendasar dalam penciptaan manusia, sehingga 

manusia tidak berhak memanfaatkan tubuhnya begitu saja dengan cara-cara yang 

merugikan dirinya.
85

 Kedudukan kepemilikan manusia atas tubuhnya sendiri bukanlah 

status yang terpisah dari hak Tuhan atasnya, yaitu untuk dimanfaatkan menurut 

petunjuk Yang Maha Kuasa.
86

 Manusia tidak boleh mempergunakan organ tubuhnya 
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secara semena-mena tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada dirinya 

sendiri dan harus mematuhi sesuai kaidah yang berlaku. 

c. Kriteria darurat medik 

Manusia diajarkan dalam Islam untuk memuliakan dan memelihara kehidupan 

untuk kepentingan orang lain. Siklus hidup manusia, yang diturunkan dari generasi ke 

generasi. Larangan membunuh, rindu mati, dan memusnahkan mayat merupakan 

contoh penghormatan terhadap manusia. Terpaut hal ini maka Ibnu Hazm al-Andalusi 

dalam bukunya Endy M. Astiwara bahwa: 

1) Sejak sebelum manusia dilahirkan, mereka diwajibkan untuk menegakkan dan 

memelihara aturan-aturan syara'. Pilar ini terbukti dalam penerapan bahwa 

diwajibkannya diyat dan hokum pidana bagi yang membunuh janin serta pelakunya 

dipandang telah berbuat dosa. 

2) Aborsi adalah ilegal. Jika terbukti menggugurkan kandungan, seorang wanita harus 

memberikan kesaksian berupa diyat, yang dibayarkan oleh ahli warisnya. 

3) Tidak diperkenankan mengharapkan kematian akibat diterpa masalah yang sangat 

berat. 

4) Kewajiban bagi setiap muslim untuk menyelamatkan diri dari kehancuran, 

menggunakan kegiatan yang mendekatkan kita kepada Allah swt. dan perkuat 

kepatuhan kita kepada-Nya sebagai bagian dari upaya itu.
87

 

Donor, penerima, dan tim ahli semuanya terlibat dalam proses transplantasi organ: 

a. Orang yang mendonorkan organnya yang sehat untuk dipasangkan dengan orang yang 

organnya memiliki penyakit atau kelainan disebut sebagai pendonor. Donor yang 

masih hidup maupun yang sudah meninggal dikumpulkan. Donor hidup adalah orang 

yang mendonorkan jaringan atau organnya kepada orang lain. Namun, sebelum 
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memutuskan untuk berdonasi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari dan 

memahami risiko yang ada baik di bidang medis maupun bedah, serta rela kehilangan 

salah satu jaringan atau organ untuk dipindahkan ke orang lain. Penerima. Untuk 

menghindari masalah, seseorang yang ingin menjadi donor tidak boleh mengalami 

tekanan psikologis, dan hubungan psikologis dan emosional donor hidup harus 

diperiksa. Jenazah atau pendonor adalah orang yang telah mengizinkan atau dengan 

jujur bermaksud untuk mendonorkan jaringan atau organnya kepada orang yang 

membutuhkan selama hidupnya. Karena menghindari tudingan dari keluarga pendonor 

atau pihak lain bahwa tim transplantasi mencoba membunuh seseorang hanya untuk 

mengejar organ yang akan dipindahkan, seseorang dapat diklaim meninggal secara 

wajar jika pendonor sebelumnya sakit dengan perawatan dokter yang maksimal.
88

 

b. Penerima adalah orang yang menerima organ dari donor karena kerusakan organ yang 

memerlukan penggantian. Seorang pasien memiliki hak untuk pengobatan yang akan 

membantu mereka hidup lebih lama atau mengurangi rasa sakit mereka. Penerima 

transplantasi harus sepenuhnya memahami semua informasi yang diberikan oleh tim 

transplantasi. Tindakan ini diharapkan menambah nilai signifikan bagi kehidupan 

penerima, tetapi dia harus memahami bahwa hasil transplantasi terbatas, dan ada risiko 

kegagalan, dan jika dia menerima transplantasi, dia berpartisipasi dalam eksperimen 

yang akan membantu banyak orang lain di masa depan. 

c. Dokter dalam tim bertanggung jawab atas operasi transplantasi dari donor ke 

penerima.
89

 

d. Ahli waris atau anggota keluarga pendonor. Kesepakatan antara keluarga donor dan 

penerima diperlukan untuk menumbuhkan saling pengertian dan, sejauh mungkin, 

menghindari masalah di masa depan atau tekanan psikologis dan emosional. Pada 
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kenyataannya, keluarga penerima hanya perlu mengucapkan terima kasih yang tulus 

kepada pendonor dan keluarganya. Akan sangat ideal jika dibuat ketentuan agar kedua 

belah pihak tidak merasa tidak puas. 

e. Publik. Secara tidak sengaja, masyarakat membentuk perkembangan transplantasi; 

Oleh karena itu, pelibatan tim pelaksana dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan 

tokoh agama diperlukan untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang maksud dan 

tujuan mulia dari industri transplantasi. Dengan pemahaman ini, akan memungkinkan 

untuk menyediakan organ yang sangat dibutuhkan untuk alasan yang mulia.
90

 

Kemampuan pendonor untuk menyesuaikan diri secara psikologis dan psikologis 

terhadap kekurangan jaringan dan organ, serta kemampuan penerima untuk menerima dan 

menolak organ baru di dalam tubuhnya untuk menggantikan organ yang sudah tidak 

berfungsi lagi, merupakan dua faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan 

transplantasi organ.
91

 

Ada dua cakupan istilah mendasar dalam melakukan transplantasi yaitu: 

a. Tindakan menghilangkan jaringan atau organ dari manusia hidup atau mati dikenal 

sebagai eksplanasi. 

b. Tindakan menanamkan jaringan atau organ ke dalam tubuh sendiri atau orang lain 

dikenal sebagai implantasi.
92

 

Dua pihak yang berkontribusi terhadap kemampuan adaptasi tubuh dalam 

menentukan keberhasilan transplantasi: 

a. Adaptasi donor adalah upaya dan kemampuan orang hidup yang diambil jaringan 

atau organnya untuk beradaptasi baik secara fisik maupun psikis sehingga dapat 
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terus hidup dalam kondisi kelangkaan jaringan/organ yang dicangkokkan dari 

tubuhnya. 

b. Adaptasi penerima, yaitu upaya dan kemampuan penerima untuk menerima 

jaringan/organ yang ditempatkan di dalamnya agar berfungsi dengan baik, 

Mengganti jaringan/organ yang tidak dapat lagi berfungsi secara medis dan 

psikologis.
93

 

Orang yang menerima sumbangan bertanggung jawab atas berbagai biaya, termasuk 

perawatan, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian. 

2. Sejarah transplantasi 

Orang telah menverifikasi mendalami asal mula munculnya sebuah kepelikan dan 

memikirkan bagaimana proses pengobatannya semenjak beribu tahun sebelum masehi 

seiring dengan berkembangnya keterampilan dan teknologi di ilmu kedokteran yang 

berkembang hingga saat ini, salah satu diantaranya yaitu transplantasi organ tubuh.
94

 

Berkembangnya sebuah keahlian dan teknologi dilatarbelakangi oleh kepentingan makhluk 

dengan keterbatasan fisik yang dimiliki sehingga makna dikembangkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi ialah agar menjadi alat bagi manusia untuk mengembalikan 

fungsinya dan memenuhi misi hidup di dunia untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan 

hidup.
95

 

Jauh sebelum Nabi Isa as. diutus, dunia mulai mempertimbangkan transplantasi 

organ atau jaringan 4000 tahun yang lalu, dan transplantasi organ atau transplantasi organ 

telah dilakukan selama kurang lebih 2000 tahun. Ada manuskrip yang ditemukan yang 

menggambarkan percobaan transplantasi jaringan, dan ada juga kejadian transplantasi pada 
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masa Nabi ketika operasi plastik dilakukan dengan menggunakan organ buatan atau palsu. 

Menurut riwayat Abu Dawud, kakeknya Arfajah bin As'ad telah dipotong hidungnya 

selama perang Kulab, dan dia memakai hidung palsu logam perak, tetapi hidungnya segera 

mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap atau berbau busuk, mendorong Nabi , saw, untuk 

mendesak dia untuk memakai hidung palsu. terbuat dari emas.
96

 Sementara itu, di India, 

seorang ahli bedah Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang disiksa 

dengan transplantasi kulit dan jaringan lemak dari bawah lengannya.
97

 Gaspare Tagliacozzi, 

seorang ahli bedah Italia yang mencoba memperbaiki cacat hidung seseorang menggunakan 

kulit temannya pada tahun 1597 M, tergerak oleh pengalaman ini.
98

 Kemudian, pada tahun 

1863, Paul Bert, seorang ahli bedah baru Prancis, mampu menjelaskan bahwa allograft, 

atau transplantasi alat dari satu orang ke orang lain, selalu mengakibatkan penolakan dari 

penerima, sedangkan autograft, atau pemindahan alat dari tubuh manusia yang sama, 

tidak.
99

 Transplantasi seperti darah, tulang, dan kulit telah dilakukan sejak masa pra-

anestesi, menurut John Hunter, yang dikenal sebagai pelopor bedah eksperimental. 

Sementara itu, Zirm telah melakukan transplantasi pada tahun 1905, yang merupakan 

tantangan pada saat itu karena transplantasi organ yang membutuhkan pencangkokan 

vaskular sangat sulit. 

Alexis carrel adalah seorang ahli bedah dari prancis yang lahir pada tanggal 28 Juni 

tahun 1873 M dan wafat pada tahun 1944 M. Alexis mendemonstrasikan bergabungnya 

pembuluh darah pada tahun 1902, membuka jalan bagi transplantasi organ pertama. Salah 

satu teknik pembedahan yang ditemukan oleh dokter Alexis Carrel adalah penyambungan 

pembuluh darah. Dengan memungkinkan jaringan yang ditransplantasikan dilekatkan pada 
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suplai darah, teknologi ini memungkinkan operasi transplantasi yang lebih maju. Dia terus 

mengatur ulang transplantasi organ, dan pada tahun 1912 dia mendapatkan Hadiah Nobel 

untuk Kedokteran karena menemukan mekanisme yang dapat menjaga organ tetap hidup di 

luar tubuh setelah transplantasi.
100

 Setelah menguasai cara menjahit ujung pembuluh darah 

yang telah dipotong agar darah dapat mengalir dengan efisien seperti sebelum operasi, ia 

berhasil melakukan transplantasi organ dari spesies yang sama pada tahun 1913, yaitu 

transplantasi ginjal dari satu kucing ke kucing lainnya dan proses transplantasi yang 

berhasil. Transplantasi jantung ortotopik berhasil dilakukan pada tubuh anjing kemudian 

pada awal 1950-an.
101

 

Pada tanggal 7 Desember 1905, Olmust, Moravia melakukan transplantasi kornea 

mata pertama yang didokumentasikan pada seorang pekerja yang buta karena cedera 

sebelumnya, dan pria itu dapat melihat selama sisa hidupnya setelah hanya beberapa jam 

operasi, membuktikan bahwa transplantasi itu efektif. Karena tidak memerlukan suplai 

darah untuk tetap hidup, transplantasi mata adalah prosedur unit. Kornea dapat 

disumbangkan hingga 24 jam setelah kematian dan oleh orang-orang dari segala usia. Saat 

ini transplantasi mata dilakukan lebih dari 2400 setiap tahunnya.
102

 

Transfusi darah pertama kali dilakukan pada tahun 1918, selama Perang Dunia I, 

dan sejak itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Operasi itu dimungkinkan karena ada 

banyak upaya transfusi yang gagal selama ratusan tahun. Karena tentara dipaksa untuk 

membangun pembuluh darah sebagai fasilitas penyimpanan selama Perang Dunia I, dan di 
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sinilah bank darah terbentuk, darah dapat ditransfusikan dengan hasil yang jauh lebih baik 

daripada sebelumnya.
103

 

Awal kesuksesan para ahli bedah mentransplantasikan jaringan sejak penghujung 

abad ke-19 M tepatnya pada tahun 1897 yang ditemukan oleh john Murphy yang 

melakukan percobaan pada binatang dan berhasil dilakukan penyambungan pembuluh 

darah pada binatang Terlepas dari kenyataan bahwa butuh waktu lama, satu setengah abad, 

eksperimen untuk transplantasi organ dari manusia ke manusia lain menjadi mungkin. Dr. 

Joseph Murray dan Dr. David Hume melakukan transplantasi ginjal pertama pada tahun 

1954 di Brigham Hospital di Boston, Massachusetts. Kiat kedokteran ini sukses 

mengamankan 400.000 nyawa diseluruh dunia karena dapat melanjutkan hidupnya dengan 

hanya menggunakan satu ginjal. Nyawa Richard terselamatkan oleh transplantasi ginjal dari 

pendonor Ronald Herrick, dan nyawa saudara kembarnya terselamatkan oleh operasi 

tersebut. Biasanya, ginjal disumbangkan oleh orang yang telah meninggal dunia namun 1/3 

orang biasanya menjadi pendonor saat masih hidup.
104

 pada tahun 1962, Joseph dan David 

kembali berhasil melakukan transplantasi ginjal dari mayat. Kemudian setahun setelah 

keberhasilannya melakukan transplantasi ginjal dari mayat, keberhasilan pertama kali juga 

untuk transplantasi paru-paru pada tahun 1967 di Pusat Medis Universitas Mississippi di 

Jackson, MS, oleh Dr. James Hardy.
105

 Pada tahun yang sama, keberhasilan transplantasi 

hati pada tahun 1967 di Universitas Colorado, Denver, CO, oleh Dr. Thomas Starzl.
106
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Kesuksesan transplantasi jantung pada tahun yang sama pula yakni tahun 1967 

groote schuur hospital, Afrika Selatan, oleh Dr. Christian N. Barnard.
107

 Sebelumnya pada 

awal tahun 1950-an, dr. Chirstian telah berhasil melakukan transplantasi jantung pada 

seekor anjing dan Profesor Dr. Christian dan tim bedah Afrika Selatannya bersiap untuk 

upaya pertama transplantasi manusia pada 3 Desember 1967, setelah mempraktikkan 

transplantasi ortotopik pada banyak anjing Kemudian, setelah melakukan transplantasi 

ginjal pada seorang wanita yang hanya diidentifikasi sebagai Ny. Black, dia membuat 

sejarah dengan melakukan transplantasi jantung pada Denise Darvall, seorang wanita 

berusia 24 tahun yang telah dinyatakan mati batang otak akibat kecelakaan motor kemudian 

organ tubuhnya ditransplantasikan kepada seseorang yang bernama Louis washkansky yang 

berumur 54 tahun. Resipien dapat bertahan selama 18 Pasien hidup selama 18 hari sebelum 

menyerah pada paru-paru yang kekurangan oksigen yang memasuki jantung baru. Christian 

melakukan transplantasi jantung lagi sebulan kemudian, pada 2 Januari 1968, dengan dr. 

Philip Blaiberg, seorang dokter gigi dari Cape Town, sebagai penerima donor jantung. Dr. 

Philip Blaiberg dapat menyelesaikan transplantasi dan akhirnya meninggalkan rumah sakit 

dalam keadaan sehat dan menjalani rutinitas hariannya, mengomentari pemulihannya yang 

luar biasa, membuat orang percaya bahwa kemauan dan keberaniannya berperan penting 

dalam menjadikan transplantasi jantung sebagai pilihan yang layak untuk pasien masa 

depan dengan penyakit jantung stadium akhir.
108

 Transplantasi jantung adalah ratunya 

transplantasi organ karena memiliki kesulitan yang sangat tinggi dan membutuhkan 

teknologi medis yang paling maju, tim yang maju terdiri atas berbagai spesialis yang 

terlatih, paling mahal namun paling impresif atau bermartabat. Kesuksesan barnard tidak 

terlepas dari penelitian John Gibbon dan isterinya yang secara gigih bertahun-tahun 
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mengembangkan  hear-lung machine atau pengambil alihan fungsi jantung dan paru-paru 

selama proses operasi.
109

 Kemudian alat tersebut dikembangkan oleh walter lillehai dan 

jhon kirklin yang mengubah mekanisme kerja alat tersebut sehingga berhasil dipergunakan 

tenaga medis hingga saat ini. 

FDA atau badan Pengawas obat mengesahkan siklosporin, obat anti penolakan yang 

paling efektif, pada tahun 1983. FDA menyetujui rentang, media pelestarian organ donor, 

pada tahun 1988. Transplantasi usus kecil pertama yang berhasil dilakukan pada tahun yang 

sama, pada tahun 1988. Darah hidup pertama yang berhasil transplantasi hati donor terjadi 

pada tahun 1989, diikuti oleh transplantasi paru donor darah hidup pertama yang berhasil 

pada tahun 1990. Kemudian, pada tahun 1992, seorang manusia dengan gagal hati 

menerima transplantasi hati babon.
110

 

3. Klasifikasi Trasplantasi Organ 

Transplantasi berdasarkan sifat pemindahan organ dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Autograft adalah transplantasi jaringan pada manusia yang serupa. Karena autograft 

terkadang dilakukan untuk mengangkat jaringan dan kemudian merawatnya 

sebelum merawatnya seperti autograft sel punca dan penyimpanan darah sebelum 

operasi, terkadang dilakukan pada regenerasi jaringan untuk memperbaharui 

jaringan yang membutuhkannya di tempat lain seperti cangkok kulit, ekstraksi vena 

untuk CABG, dan seterusnya karena autograft terkadang dilakukan untuk 

membuang jaringan dan kemudian mengobatinya sebelum mengobatinya seperti 

stem cell autograft dan penyimpanan darah sebelum operasi. 

b. Allograft merupakan transplantasi jaringan atau organ yang berasal dari spesies 

sama namun genetik yang berbeda contohnya jantung orang yang sudah meninggal 
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ditransplantasikan ke tubuh orang yang masih hidup sehingga terkadang mengalami 

kendala penolakan organ dari resipien. 

c. Isograf merupakan sebuah subset dari allografts namun pebedaannya hanya terletak 

pada donor dan resipien yang mempunyai kesamaan genetik seperti kembar 

identik.
111

 Transplantasi model begini memiliki kelebihan bahwa tidak ada penolakan 

jaringan atau organ dari resipien dan senantiasa sukses, apabila terjadi kesalahan kiat 

semasa pembedahan menjadi pengecualian. 

d. Xenotransplantation adalah transplantasi suatu jaringan yang berpangkal dari spesies 

yang berbeda seperti yang bukan manusia ke manusia. misalnya pengalihan organ 

jantung hewan atau ikan primate yang notebenenya bukan manusia ditransplantasikan 

ke tubuh manusia.
112

 

Transplantasi dilihat dari sisi pendonor dan resipien, yakni: 

a. Sisi Pendonor 

Pendonor atau pendonor alat atau jaringan tubuh hendaknya memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Transplantasi dalam keadaan hidup atau sehat 

Transplantasi jenis ini merupakan pemindahan jaringan atau organ seseorang 

secara aman dari satu orang ke orang lain atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh 

lainnya. Donor yang bertahan hidup melibatkan regenerasi jaringan atau organ 

termasuk kulit, darah, dan sumsum tulang, atau membiarkan seseorang hidup hanya 

dengan satu organ, seperti ginjal yang berpasangan.
113

 Untuk menghindari kegagalan 

transplantasi yang disebabkan oleh serangan pada tubuh penerima sementara juga 

menghindari cedera pada donor, transplantasi hidup melibatkan penyaringan 
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menyeluruh dan penilaian umum dari donor dan penerima.
114

 statistik menunjukkan 

bahwa 1 dari 1.000 penyumbang meninggal dunia dan itu membuat kekhawatiran dan 

keraguan banyak jiwa donor karena tindakan yang akan ia ambil misalnya 

menyumbangkan sebuah ginjal dapat membuat kesehatannya terganggu.
115

 Hal-hal 

yang perlu di perhatikan dalam tindakan transplantasi: 

a) Kecocokan organ tubuh dari donor ke penerima karena pengangkatan organ dari 

donor menjadi percuma apabila tidak memiliki kecocokan terhadap penerima dan 

apabila dipulangkan maka dipertanyakan berfungsi serupa seperti sediakala. 

b) Kesehatan donor perlu untuk diperhatikan baik sebelum maupun setelah 

pengangkatan salah satu organnya karena kehendak menyokong insan lain senarnya 

menjadi tindakan yang mulia namun tanpa mencelakakan pribadi.
116

 Untuk 

meminimalkan kegagalan karena penolakan resipien terhadap tubuh dan untuk 

mengurangi bahaya pada pendonor, pendonor jenis ini memerlukan seleksi yang 

hati-hati dan pemeriksaan medis yang menyeluruh baik dari pendonor maupun 

penerima. 

2) Pendonor masih hidup dan diperkirakan akan segera meninggal atau dalam keadaan 

koma. 

Pengambilan organ donor jenis ini memerlukan penggunaan peralatan kontrol 

dan perawatan kesehatan, seperti alat bantu pernapasan tertentu; melepas perangkat 

akan mengakibatkan kematian. Hanya kondisi medis dan hukum kematian yang harus 

ditetapkan, dan kriteria kematian ditentukan oleh detak jantung dan pernapasan, 

sebagaimana diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981, atau dengan berhentinya fungsi 
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otak, seperti yang direkomendasikan oleh Kongres IDI 1985.
117

 Pembaharuan dari 

peraturan sebelumnya yakni UU No. 36 tahun 2009 pasal 123 dan PP No. 53 tahun 

2021 pasal 6 berkenaan pemanfaatan organ tubuh dari orang yang mati batang otaknya. 

Kejelasan mati secara klinis dan yuridis sebagaimana yang telah diatur diatas amat 

perlu untuk seorang dokter yang menangani sebagai panduan dalam melaksanakan 

perannya tanpa harus cemas akan adanya tuntutan dari pihak keluarga resipien. 

3) Donor Dalam Keadaan Mati Atau Jenazah 

Donor jenis ini ialah jaringan atau organ dari individu yang baru saja meninggal 

dipindahkan ke orang yang masih hidup. Mayat yang baru saja meninggal biasanya 

disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit kritis yang dialaminya. Kasus seperti ini, 

setelah usaha penyelamatan mengalami kegagalan maka akan dipertimbangkan untuk 

donasi organ yang mana resipien mungkin meninggal dalam kamar emergency atau 

mati batang otaknya. Organ yang tidak dapat beregenerasi, seperti jantung, kornea, 

ginjal, pankreas, dan hati, biasanya disumbangkan.
118

 Tipe ini yang sangat ideal 

disebabkan, sambil menunggu pendonor meninggal secara medis dan hukum, perlu 

juga mempertimbangkan kelangsungan hidup jangka panjang dari organ yang akan 

ditransplantasikan.
119

 

Bentuk donor ini tidak beresiko berbeda dengan donor hidup terlepas dari hukum 

haram maupun halalnya secara agama namun secara perhitungan matematis bahwa si donor 

yang sudah meninggal tidak dirugikan karena secara kejiwaan dalam bentuk kekhawatiran 

kesehatan si donor karena berkurangnya salah satu organ dalam tubuhnya.
120
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Donor organ jenis ini harus ada legalitas baik dari donor itu sendiri sebelum 

meninggal dunia, donor tersebut meninggalkan wasiat ataukah persetujuan dari pihak 

keluarga donor. 

b. Sisi Resipien 

Setelah itu, hubungan genetik antara donor dan penerima dapat ditentukan: 

1) Autotransplantasi adalah proses pemindahan jaringan atau organ dari satu bagian 

tubuh ke bagian lain.
121

 Biasanya, transplantasi ini dilakukan pada jaringan ekstra 

atau jaringan yang dapat beregenerasi, seperti cangkok kulit pada pasien luka bakar, 

di mana kulit donor diambil dari paha dan kemudian dipindahkan ke kulit yang 

rusak akibat luka bakar. Contoh lain termasuk operasi bypass untuk penyakit 

jantung koroner yang melibatkan pengangkatan arteri darah dari bagian lain dari 

tubuh.
122

 Transplantasi jenis ini tidak melibatkan oranglain untuk di jadikan donor 

karena berasal dari tubuhnya sendiri. 

2) Homotransplantasi bentuk pemindahan dari suatu organ dari badan yang satu ke 

tubuh insan lain dari spesies yang sama.
123

 Contoh, seseorang yang tidak memiliki 

mata diambilkan dari orang yang sudah meninggal dunia atau contoh lain 

memindahkan atau mentransplantasikan ginjal manusia yang sudah berpulang yang 

diambil.
124

 Transplantasi jenis ini menggunakan spesies yang sama jenisnya, artinya 

apabila donor organ manusia maka resipien juga berasal dari manusia. 

Mendonorkan organ penting seperti jantung, hati, atau paru-paru memiliki peluang 

kematian yang tinggi pada dirinya sendiri atau dengan kata lain meminta orang lain 

dengan sukarela untuk membunuhnya. Homotransplantasi terbagi atas: 
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a) Homotransplantasi yang berasal dari organ yang masih hidup, meskipun fakta 

bahwa organ non-vital telah dihapus. Syara' membolehkan seseorang mendonorkan 

organ tubuhnya, seperti tangan, kulit, ginjal, kornea mata, dan organ secara 

berpasangan, kepada orang yang membutuhkan selama hidupnya, dengan ketentuan: 

i. Tak meregangkan kelanjutan jiwa donor. 

ii. Donor melakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari suatu pihak dan larangan 

untuk diperjual-belikan 

iii. Menjadi jalan alternative satu-satunya dalam penyembuhan pasien yang benar-

benar darurat. 

iv. Apabila peluang keberhasilannya besar 

v. Hanya menyumbangkan sebagian saja, apabila organ tersebut sepasang. 

b) Homotransplantasi dari organ yang sudah mati dengan mengambil organ vitalnya 

terlepas dari kenyataan bahwa tujuan mengkonsumsi makanan kotor selama 

transplantasi organ darurat adalah sama. 

c) Homotransplantasi organ reproduksi dari manusia. Dalam skenario ini, misalnya, 

donor testis pria atau donor ovarium wanita, yaitu mendonorkan sepasang ovarium. 

maupun sebagian memang tidak mengakibatkan kematia akan tetapi keduanya 

dilarang oleh Allah swt karena pendonor testis dan sel telur menghasilkan 

kemandulan, yang melanggar amanat untuk memelihara keturunan.
125

 

d) Heterotransplantasi adalah organ atau jaringan dipindahkan dari satu spesies ke 

spesies lain.
126

 Contoh, pada tahun 1990-an ketika gunung merapi mengeluarkan 

panas yang disebut dengan wedus gembel, pada saat itu banyak korban yang terkena 

luka bakar dan kulitnya terkelupas dan mereka ditolong oleh dokter bedah dengan 
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menggunakan kulit kambing yang masih muda.
127

 Transplantasi jenis ini yang 

berasal dari spesies yang berbeda jenisnya seperti organ tubuh binatang yang 

dipindahkan kepada organ tubuh manusia. 

Heterotransplantasi terbagi atas: 

i. Transplantasi dari organ hewan ternak yang tidak najis ke manusia seperti 

kambing, sapi, dan kerbau. Tidak ada larangan dalam skenario ini; sebenarnya 

diperbolehkan, termasuk bila jenis obat yang diinstruksikan untuk dicari sakit. 

ii. Heterotransplantasi dari hewan yang najis ke manusia seperti babi atau bangkai 

binatang, yang dimaksud bangkai adalah hewan mati yang secara Islami tidak 

potong. Hal ini tak diperkenankan melainkan dalam keadaan terdesak karena 

tiada memiliki pilihan lain.
128

 

e) Transflantasi domino. Kedua paru-paru perlu diganti, dan ini adalah operasi yang 

secara teknis lebih mudah untuk merangsang jantung dan paru-paru pada saat yang 

sama, operasi dilakukan pada pasien cystic fibrosis.
129

 Pendonor mendonorkan 

jantung dan paru-parunya kepada penerima donor, yang kemudian mendonorkan 

jantungnya kepada penerima donor lain. Ini biasanya dilakukan pada orang dengan 

cystic fibrosis yang membutuhkan penggantian kedua paru-paru dan secara teknis 

lebih mudah untuk mengganti jantung dan paru-paru secara keseluruhan. Dalam 

kasus ini, jantung pasien biasanya masih sehat dan dapat disumbangkan kepada 

pasien lain yang membutuhkan.
130

 

 

 

                                                           

127 Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan 

Kontemporer, h. 89. 
128 M. Muhamad Bajri, Fiqih Kesehatan Kontemporer, h. 129. 
129 Sudirman, Fiqh Kontemporer, h. 138. 
130 Endy M. Astiwara, Fikih Kedikteran Kontemporer, h.  375. 
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4. Syarat Pelaksanaan Transplantasi 

Ketika transplantasi organ termasuk donor organ hidup, pengambilan organ dari 

donor harus memperhitungkan kesehatan donor. Jika donor telah diberitahu tentang bahaya 

operasi dan pemahaman dasar benar, dan donor dan ahli waris atau keluarganya dengan 

sukarela menyatakan persetujuannya, pengambilan organ baru dapat dilakukan. 

Syarat yang dikemukakan oleh Sheikh Ahmad Kutty dalam jurnal ilmu hukum Aji 

Titin bahwa syarat transplantasi: 

a. Syarat donor yang masih bernyawa 

1) manusia yang mendermakan organnya ialah insan yang berhak sepenuhnya atas 

kepunyaan sampai dapat memutuskan keputusannya sendiri. 

2) Donor harus dari seseorang yang telah dewasa atau berumur diatas 20 tahun 

3) Mesti menjadi kehendaknya seorang diri, tidak dengan paksaan atau tekanan 

dari pihak manapun. 

4) Organ yang didonorkan tak diperbolehkan sel yang fundamental yang dapat 

membahayakan kelangsungan jiwa donor 

5) Organ kelamin tak dapat di cangkokan. 

b. Syarat donor yang telah meninggal 

1) Dipastikan donor yang ingin menyumbangkan organnya setelah meninggal dunia 

dapat dibuktikan dengan adanya amanat atau menandatangi kartu penyumbang 

maupun lain sebagainya. 

2) Apabila donor meninggal dan belum memberikan persetujuannya dalam 

menyumbangkan organnya maka persetujuan tersebut kemudian diserahkan 

kepada anggota keluarga terdekat yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. 

3) Organ yang telah dikonfirmasi untuk disumbangkan harus dapat 

mempertahankan atau mempertahankan kualitas hidup orang lain. 
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4) Setelah dipastikan secara mendis bahwa donor sudah berpulang maka organ yang 

hendak didermakan harus dipindahkan. 

5) Organ dapat disumbangkan dari korban kecelakaan lalu lintas yang tidak 

diketahui identitasnya, tetapi hanya dengan izin hakim.
131

 

B. FIKIH KONTEMPORER 

1. Definisi Fikih Kontemporer 

Kata fiqh berasal dari kata al-fahmu berarti pemahaman yang mendalam. Fiqh 

secara etimologi bahwa kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak dan 

menaggapinya dengan sempurna. Makna fiqh secara bahasa menurut ibn Mandzur berarti 

pengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya. Ibn Faris juga ikut mengemukakan 

pendapatnya bahwa fiqh merupakan petunjuk untuk mengetahui sesuatu dan memahaminya 

lantaran setiap pengetahuan atas sesuatu maka dia adalah paham.
132

 Serta Wahbah al-

Zuhaili mengemukakan fiqh berarti al-Fahmu atau pemahaman baik pemahaman secara 

holistik maupun parsial.
133

  

Kata fiqh secara terminologi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, yakni: Imam 

al-Qurafi menuturkan bahwa fiqhi dari aspek istilah adalah ilmu tentang aturan-aturan 

syara‟ yang mempunyai sifat amaliyah yang didapatkan dengan cara istidlal. Imam ibn 

Nujaim bahwa pengetahuan mengenai kaidah syara’ yang mempunyai sifat furu’iyyah yang 

bercabang. Kami tidak mengatakan fikih bersifat al-alamiyyah karena furu’iyyah mencakup 

dan berkaitan dengan fikih baik dengan anggota tubuh maupun berkaitan dengan amalan 

hati.
134

 Fiqh dari aspek Saifuddin al-Amidiy adalah pengetahuan berkenaan kaidah-kaidah 

                                                           
131 Aji Titin Roswitha Nursanthy, Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum 

Islam. Jurnal Ilmu Hukum The Juris; IV No. 1 (Juni 2020), h. 8. Diakses Scholar.Google.Co.Id (8 Desember 

2021) 
132 Panji Adam, Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi 

Syariah (Intelegia Media, 2021), h. 1. scholar.google.co.id (23 Januari 2022). 
133 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 33. 
134 Panji Adam, Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi 

Syariah, h. 2. 
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syara‟ yang mempunyai sifat furu’iyah atau ilmu tentang dalil atau semacamnya sebagai 

landasan yang berhasil didapatkan melalui penalaran.
135

 Serta menurut Abdul Wahab 

Khallaf bahwa pemahaman berkenaan aturan-aturan syara‟ berhubungan dengan tindakan 

orang yang diupayakan dari ayat-ayat yang jelas atau terurai.
136

 

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa fiqh merupakan aturan-aturan syara’ yang 

mengikat tingkah laku manusia berlandaskan dalil-dalil dan sunah. 

Fikih mempunyai fungsi ganda yakni sebagai hukum dan standar moral. Pertama, 

Ilmu fikih berbentuk pelajaran kaidah sampai metode meja hijau dan fikih lebih dekat 

dengan konsep etika agama. Kedua, sebagai standar moral lantaran tidak semua hukum 

fikih mendapat putusan dan pengesahan mahkama mengenai masalah makruh bahkan wajib 

dan haram tidak sepenuhnya bibawah pertimbangan mahkamah sehingga fikih memerankan 

perannya sebagai etika atau moral. Jadi, fikih memerankan fungsi ganda yakni sebagai 

hukum dan moral. Kalimat al-ilm bi al-ahkam dari frasa tersebut menunjukkan karakteristik 

fikih sebagai produk pemikiran atau ijtihad manusia dan menerima konsekuensinya bahwa 

fikih sebagai ilmu.
137

 

Kata kontemporer berasal dari terjemahan bahasa arab al-mu’ashirah berasal dari 

kata al-ashr yang memiliki 3 makna yakni: masa atau periode, pemerahan atau memerah, 

dan tempat mengungsi.
138

 Sedangkan menurut Usman Syubair bahwa al-mu’ashirah yang 

diambil dari kata al-ashr yakni waktu atau zaman yang dikaitkan kepada seseorang seperti 

zaman Rasulullah saw. atau kepemimpinan setelahnya atau bahkan perkembangan 

                                                           
135 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 7. 
136 Abdul wahab khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: al-Majlis al-A‟la al-Indunisi, 1972), h. 11. Lihat 

juga, Wasilatur Rohmaniyah, Fiqh Muamalah Kontemporer (Duta Media Publishing, 2019), h. 2. 
137 Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan 

(Jawa Timur, Kencana, 2020), h. 20. 
138 Khalid al-Musyaiqih, Timbangan Syar’i Berbagai Transaksi Masa Kini: Halal-Haram Muamalah 

Masa Kini (Klaten: INAS Media, 2017), h. 18 
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masyarakat seperti era computer atau dikaitkan kepada zaman modern.
139

 Beliau 

menguraikan beberapa berkaitan dengan fikih kontemporer, yakni: 

a. Al-Qadhaya al-Mustajaddah. Istilah al-qadhaya ialah bentuk jamak kalimat 

qadhiya yang berasal dari kata qadha yang bermakna permasalahan yang 

diperselisihkan yang dihadapkan kepada seorang hakim untuk ditetapkan suatu 

hukum. Sedangkan kalimat mustajaddah berarti sesuatu yang baru. Jadi, al-qadhaya 

al-mustajaddah memiliki 3 makna, yakni: pertama, muamalah yang baru muncul di 

zaman modern yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak dikenal pada zaman 

tasyri’ atau pembentukan hukum di zaman Rasulullah. Kedua, muamalah yang 

hukumnya dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Ketiga, muamalah 

yang bergabung susunannya lebih dari gambaran persetujuan lama. 

b. Al-Nawazil ialah bentuk jamak dari kata nazilah yang memiliki makna turun secara 

istilah. Sedangkan secara terminologi, nazilah berarti kejadian-kejadian baru yang 

membutuhkan jawaban syara’. 

c. Al-Waqiat merupakan bentuk jamak dari kata waqa’ah yang secara istilahi 

bermakna turun. Sedangkan secara terminologi al-waqi’at merupakan kejadian-

kejadian baru yang membutuhkan istinbath atau cara yang dilakukan untuk 

menetapkan hukum syara’.
140

 Definisi lain bahwa fatwa-fatwa yang digali dari 

kejadian-kejadian baru. 

d. Al-Fatawa. Yusul al-Qardawi menuturkan bahwa menanggapi pihak lain yang 

bertanya, saya memberikan penjelasan tentang hukum Syara khususnya masalah. 

                                                           
139 Muhammad Utsman Syubair, al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah fi al-Fiqh al-Islami 
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Individu dan kelompok tertentu, serta orang lain yang bertanya, mengungkapkan 

identitas mereka.
141

 

Fiqih kontemporer adalah hukum syariah yang bersifat amaliah (praktis), mulai dari 

argumentasi yang rumit hingga situasi kekinian, merentang dari era modern hingga pasca 

modern dan mencakup peristiwa terkini.
142

 

Menurut penulis, fikih kontemporer merupakan perkembangan pemikiran dan 

pemahaman yang menjadi acuan atau pegangan dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan pada masa kini. 

2. Macam-Macam Ijtihad dan Syarat Mujtahid 

a. Macam-macam ijtihad 

Para ahli membagi ijtihad menjadi beberapa macam: 

1) Ijatihad bayani. Dari segi syarat dan penunjukan, ijtihad digunakan untuk 

menentukan hukum yang terkandung dalam nash, tetapi sifatnya zhanni. Bidang 

ijtihad bayani hanyalah batas untuk menguraikan teks untuk memperkuat salah 

satu dari banyak interpretasi yang berbeda. Ijtihad memberikan penjelasan 

hukum yang pasti atas dalil tersebut karena hukum tertulis dalam nash tetapi 

tidak memberikan penjelasan hukum yang pasti.
143

 Penalaran fikih merupakan 

kajian dan kajian hukum fikih dengan penalaran yang telah terbentuk dalam 

kaidah-kaidah yang dapat dimaknai secara fleksibel dengan prinsip-prinsip 

semantik. Penalaran ini terbagi atas: bayan taqrir yakni penegasan maksud nash 

yang hakiki bukan umum, bayan taghyar yakni berupaya maksud keseluruhan 

nash. Bayan tabdil memahami dalil-dalil syara' yang berjalan beriringan, namun 

                                                           
141 Yusuf al-Qardawi, al-fatawa Baina al-Indhibath wa at-Tasayyib (kairo: Dar Ashohwah lil Nasyir 
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memberikan hukum tersendiri dari dalil-dalil syara' yang telah ada sebelumnya, 

seperti perdebatan nasikh-mansukh, sehingga tidak terjadi revisi atau 

inkonsistensi di kemudian hari, dan terakhir bayan tafsir yakni menjelaskan 

sesuatu yang tersembunyi seperti menjelaskan yang majemuk atau samar-

samar.
144

 

2) Ijtihad ta’lili  atau qiyasi yakni mengembangkan dan menetapkan hukum 

terhadap suatu kejadian yang alasannya secara terbuka dinyatakan dalam lafadz 

qat'i dan zhanni, dan juga ada kesepakatan di antara para akademisi yang 

mendefinisikan hukum, tetapi hukum itu terungkap dalam dalil-dalil yang ada. 

Ijtihad adalah proses penetapan hukum suatu peristiwa yang berkaitan dengan 

suatu peristiwa yang telah memiliki hukum karena berada di antara dua peristiwa 

yang memiliki illat hukum yang sama kemudian mujtahid Menentukan undang-

undang acara tergantung pada teks acara. Ijtihad dapat dilaksanakan 

menggunakan kiat qiyas dan istihsan. Penalarannya berupaya menilik faktor 

pendorong suatu ketetapan dalam al-Qur‟an atau hadis yakni illat dari suatu 

peraturan. Ketentuan yang tidak menyebutkan sebabnya maka beberapa dapat 

ditemukan melalui pemikiran, sementara yang lain tidak ditemukan sampai 

mereka terungkap.
145

 

3) Ijtihad istishlahi menggunakan kulli (menerapkan sesuatu secara keseluruhan) 

untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkonstruksi hukum syar'i untuk 

ketentuan hukumnya tidak diatur nash dan juga belum ada putusan ijma’. 

Hukumnya dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang-orang dalam bentuk 

manfaat dan untuk melindungi mereka dari bahaya.
146
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b. Syarat mujtahid 

1) Kondisi yang berhubungan dengan kepribadian. Sifat kepribadian diperlukan: 

a) ketentuan umum yakni Muslim, baliqh, berakal sehat serta memiliki ingatan 

yang kuat. Sebagian ulama menganggap syarat mujtahid adalah laki-laki dan 

mandiri dalam persyaratan menilai beban penerima titah. Hal ini menunjukkan 

bahwa ijtihad dapat dilakukan oleh budak, karena banyak budak memiliki 

kemampuan ijtihad yang sebanding dengan orang-orang bebas. Ijtihad juga 

bisa dilakukan oleh perempuan, karena banyak perempuan yang memiliki 

kemampuan ilmiah yang setara, bahkan lebih unggul, dari laki-laki. 

b) Ketentuan khusus. Ijtihad adalah usaha ilmiah pada umumnya, tetapi 

dilakukan dan memberikan hukum karena Allah. Akibatnya, mujtahid adalah 

kebutuhan yang ditentukan oleh sifat tertentu. Dia harus memiliki keyakinan 

penuh kepada Allah dalam semua yang dia lakukan, bahkan aktivitasnya. Ia 

mengingkari keberadaan dan otoritas Tuhan, serta keberadaan hukum Tuhan, 

yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dia tidak percaya pada Rasul 

Allah dan perannya sebagai penyampai dan penafsir hukum Allah kepada 

umat manusia.
147

 

2) Syarat berhubungan dengan kemampuan atau keahlian 

a) Syarat-syarat utama terdiri atas: 

i. Penguasaan Al-Qur'an, ulumul Qur'an, ayat-ayat ahkam, asbab al-nuzul, 

dan nasikh-mansukh, serta pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama 

tidak mewajibkan mujtahid untuk menghafal Al-Qur'an; Meskipun 

demikian, mengetahui tempat ayat-ayat yang digunakan sudah cukup untuk 
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memungkinkan pemeriksaan ulang jika perlu. Sementara itu, Ibnu Arabi 

membatasi hafalan Al-Qur'an hanya 500 kata. 

ii. Menguasai sunnah, ulumul hadits, hadits ahkam, asbab al-wurud, dan mata 

pelajaran terkait lainnya, termasuk mengetahui hadits shahih, hasan, dan 

daif, serta perawi yang adil dan jarkh. 

iii. Pengetahuan nahwu, sharaf, balaghah, fiqh lughah, adab al-jahily, dan 

mantiq dalam bahasa arab. 

iv. Penguasaan ijma 'ulama yang telah diputuskan agar hasil ijtihad tidak 

berbarengan. 

b) ketentuan pelengkap atau penyempurna 

i. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah dapat diterima, 

termasuk pengetahuan tentang asal-usul, seperti prinsip-prinsip. 

ii. Mengetahui substansi syariat sehingga memahami ayat-ayat al-Qur'an atau 

sunnah bukan hanya sekedar teksnya saja, tetapi yang terpenting adalah 

substansi yang dituju, walaupun makna ini bersifat subjektif. 

iii. Mengetahui norma-norma yang luas seperti ushul, fiqhiyah, dan peraturan 

lainnya sangat penting. 

iv. Mengetahui isu-isu khilafiyah yang telah dikemukakan oleh para akademisi 

di masa lalu. 

v. Mengetahui tradisi masing-masing negara adalah penting karena 

mengembangkan hukum. 

vi. Pengetahuan mantiq serta balgahnya mesti dipahami. 

vii. Karena seorang mujtahid dalam ijtihad tidak boleh dimotivasi oleh 

dorongan politik, sosial, ekonomi, atau lainnya, ia harus memiliki keadilan 

dan ketakwaan. 
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viii. Memiliki strategi pemecahan kasus yang baik. 

ix. Ia wara dan iffah untuk mencegah kegiatan yang akan membahayakan 

kedudukan mujtahidnya. 

x. Tunjukkan logika superior ketika memeriksa suatu masalah. 

xi. Selalu taqarrud dan berdoa kepada Allah agar Anda tidak melakukan 

kesalahan ijtihad. 

xii. Hasil ijtihadnya dapat dipercaya, dan ia terkenal dengan ilmunya. 

xiii. Antara pendapat dan perbuatannya terdapat relevansi.
148

 

3. Karakteristik fiqh 

a. Sebagai hasil ijtihad, ada keadaan yang Nisbi. yang mana kebenarannya relatif 

berdasarkan perkiraan mujtahid sendiri mengerahkan segala upaya dalam mendalami 

ayat yang samar dalam penetapan hukum Islam. kedudukan fiqh merupakan zhanni 

yang mengandung kemungkinan salah maupun sebaliknnya namun menurut 

mujtahidnya dominan disisi kebenarannya. Kerelatifan fiqh diisyaratkan dalam 

sebuah hadis: 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: ِاَذا َحَكَم اْْلَاِكُم َفجْ  ِ َصلَّى الَّلَّ َع َرُسْوَل الَّلَّ ََ فَََلُو َعْن َعْمُروْبِن اْلَعاِص انَُّو َسَِ َُُّ َََصا  ََ ََ تََ
َُُّ اْخطَْأفَََلُو ََْجرٌ   ََ ََ  ََْجَراِن َوِإَذا َحَكَم فَاْجتََ

Artinya: 

“dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: apabila seorang hakim 
akan memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka ia 
memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Apabila akan 
memutuskan perkara kemudian berijtihad tetapi ijtihadnya salah maka ia 
mendapatkan satu pahala (pahala ijtihad)”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ijtihad yang salah akan mendapat pahala, tetapi 

tidak semua hukum yang dihasilkan oleh ijtihad itu nyata, oleh karena itu apa yang 

dianggap kuat atau lemah oleh seorang mujtahid dapat dipandang berbeda oleh mujtahid 

                                                           
148 Gabtiah, Fikih Kontemporer, h. 25-26 



67 
 

yang lain, tetapi ijtihad yang lain dapat membatalkan ijtihad yang lain.
149

 kaidah fikih 

bahwa: 

ادِ  ََ ُقُض ِِبإِلْجِت اُد ََليََنَْ ََ  اإِلْجِت
“ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian” 

b. Wataknya berbeda pendapat. Banyaknya ilmu, latar belakang budaya, dan falsafah, 

serta setting dan kondisi yang mempengaruhi mujtahid, semuanya dapat 

mempengaruhi ijtihad. Evolusi ilmu pengetahuan, serta perubahan zaman, latar, dan 

keadaan maka wajar jika berbeda pendapat. Perbedaan pendapat telah diisyaratkan 

oleh hadis Nabi saw.: 

 ِاْخِتََلف َُمَِِّت َرْْحَة
Artinya: 

“Perbedaan pendapat dikalangan umatku (ulama) adalah rahmat”. (HR. Muslim) 

Hadist tersebut menerangkan bahwa perbedaan pendapat akan terjadi pada umat 

Rasulullah saw. tetapi ditegaskan sebagai rahmat bagi umat. Fikih diperoleh dari hasil 

ijtihad dalam bidang hukum namun tidak berlaku di pidang pokok-pokok aqidah.
150

 

c. Hasil ijtihad bersifat elastis dan dinamis maka penerapannya tak tetap lantaran ia 

mempunya ciri khas mudah berubah bentuk dan menyesuaikan sejalan dengan 

tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Kaidah fikih menyebutkan: 

ُب ََْن َيُكْوَن ِبِْ  َا َيَِ ْعَتاِدََللنَّاِدرِ َوْاُْلْكُم ِإَّنَّ
ُ
مل  

“Sifat sesuatu fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi”.
151

 

d. Tidak mengikat. Hasil ijtihad tidak memiliki kekuatan mengikat selain kepada 

mujtahidnya dan dalam merealisasikan tidak terikat dengan salah satu mazhab. 

e. Harus menjadi rahmat. Perbedaan pendapat bermaksud untuk memudahkan dan 

memberi kelonggaran terhadap umat untuk memilih sesuai dengan kondisi dan 

kemaslahatan.
152

 

                                                           
149 Toha Andiko, Fikih Kontemporer, h. 20. 
150 Toha Andiko, Fikih Kontemporer, h. 22. 
151 Toha Andiko, Fikih Kontemporer, h. 23. 
152 Toha Andiko, Fikih Kontemporer, h. 24. 
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f. Mengutamakan kemaslahatan dengan eksistensi syariat Islam bahwa: 

َصاِلِح َودَ 
َ
َِ َجْلُب امل َفاِس

َ
ْفُع امل  

“meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan”. 

Maka dari itu, dalam melahirkan ilmu fikih maka seorang mujtahid hendak 

mengutamakan kemaslahatan sebagai haluan pokok kaidah Islam.
153

 

g. Keikutsertaan pemerintah amat penting untuk menjaga keberagaman terutama 

menyangkut kemasyarakatan maka menghendaki campur tangan pemerintah 

sebagai kekuatan pemersatu supaya menghindari timbulnya percekcokan dan 

simpangsiur. Kaidah fikih: 

 ُحْكُم ْاْلَاِكِم اِلَزا ٌم َويََْرَفُع اخِلََلفَ 
“keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perselisihan”. 

Perbedaan syariah dengan fikih terletak pada status dan penerapannya karena syariah 

kebenarannya bersifat mutlak sedangkan fikih statusnya zhanni yang kebenarannya 

relatif.
154

 

4. Aspek fikih kontemporer 

Terdapat beberapa sudut pandang: 

a. Masalah hukum keluarga seperti pembagian warisan, akad nikah lewat telepon, 

wakaf, nikah hamil, dan KB. 

b. Sisi ekonomi menyangkut riba dan pengelolaan zakat modern, termasuk sistem bunga 

bank, zakat mal dan perpajakan, perkreditan dan arisan, zakat profesi, zakat produktif 

dan konsumtif, asuransi, dan sebagainya. 

c. Karena aspek pidana dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia dan humanisme 

agama, hukum kontemporer berupaya menciptakan interpretasi baru terhadap isu-isu 

qiyaskan seperti potong tangan, hukum Islam, dan sistem hukum nasional, dan 

sebagainya. 
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d. Aspek feminitas yang berbicara tentang isu gender tentang partisipasi perempuan 

dalam kegiatan yang sebelumnya dianggap didominasi laki-laki. 

e. Aspek kedokteran terhadap isu-isu medis seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dibidang kedokteran yang didukung oleh alat-alat teknologi yang 

canggih menjadi perhatian besar dalam kajian kontemporer seperti transplantasi 

organ, donor darah, post-mortem, kontrasepsi, eutanasia, infertilitas dan kesuburan, 

operasi perubahan jenis kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, kloning, IVF atau 

insemenisasi buatan, dan bank susu hanyalah beberapa dari prosedur yang tersedia. 

f. Aspek teknologi yang dapat memudahkan manusia tak luput dari sorotan 

penyembelihan hewan secara mekanis, kaset adzan, makmum ke radio dan televisi, 

salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan rukyat hanyalah 

beberapa contohnya. 

g. Isu-isu politik seperti argumentasi atas frasa “Negara Islam”, tata cara pemilihan 

pemimpin, kesetiaan kepada penguasa, perempuan sebagai kepala negara, dan 

sebagainya. 

h. Aspek ibadah seperti tabungan haji, tayammum dengan debu, pengorbanan uang, 

menahan haid untuk tujuan haji, dan sebagainya.
155

 

5. Sumber perumusan fiqh 

Sumber merupakan rujukan ulama untuk merumuskan fiqh. Sumber fiqh yang 

dilegalkan oleh ulama yakni al-Qur‟an, sunah, ijma’ ulama dan Qiyas.
156

 Akan tetapi 

pengguanaan beberapa sumber fikih yang diperselisihkan oleh ulama seperti istihsan atau 

memperhitungkan sesuatu dengan baik, al-maslahat al-mursalah atau perbuatan yang 

mendorong kebaikan manusia, al-istishab atau selalu menyertai, urf atau adat, qaul shahabi 

                                                           
155 Muhammad Azhar, Fikih Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996), h. 22-24. 
156 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, h. 10-11. 
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atau dalil syara‟ yang diperselisihkan, syara‟ umat sebelum kita serta saad al-zari‟ah atau 

pendahuluan.
157

 

6. Urgensi fikih kontemporer 

a. Membantu menunjukkan bahwa syariat Islam mampu menjawab semua persoalan 

kehidupan, khususnya yang dihadirkan oleh masyarakat saat ini dan membuktikan 

bahwa fikih Islam fleksibel sesuai tempat dan zaman. 

b. Memahami pemikiran dan pola ijtihad para fuqaha dalam rangka memecahkan 

kesulitan kontemporer. 

c. Memahami nalar dan dalil hukum para fuqaha untuk setiap pertimbangan hukum 

fiqih kontemporer. 

d. Menghargai berbagai fatwa yang dihasilkan oleh para ulama untuk kasus-kasus 

modern tertentu sebagai akibat dari berbagai pola berpikir dan penalaran yang 

digunakan dalam menggali hukum fikih kasus tersebut. 

e. Bandingkan pemikiran ulama tentang keragaman sudut pandang dan alasan yang 

dikemukakan dalam kaitannya dengan kasus saat ini, dan kemudian mencari pendapat 

yang lebih kuat berdasarkan argumen dan bukti.
158
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BAB III 

HUKUM TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

A. Hukum Transplantasi Perspektif Hukum Nasional 

Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental sebagai bagian dari warisan 

dari kolonial Belanda yang berasaskan kodifikasi dalam arti semua hukum terhimpun 

dalam buku peraturan perundang-undangan.
159

 Hukum kesehatan di Indonesia pada 

praktiknya berlaku dua metode hukum yakni sistem eropa kontinental dan sistem 

anglo saxon yang berlaku secara universal dan disesuaikan dengan bidang agama, 

sosial budaya dan falsafah bangsa.
160

 

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung 

jawab semua pihak sebagaimana tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945 yakni segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan keadilan sosial.
161

 Untuk mencapai tujuan tersebut maka yang 

harus dilakukan adalah diperlukannya pembangunan nasional secara merata dan 

berkesinambungan, salah satunya dalam bidang kesehatan agar meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

kesehatan dalam lingkup bermasyarakat.
162

 Hukum kesehatan menurut prof. H. J. J. 

Leenen dalam jurnal Yusticia bahwa hukum kesehatan meliputi semua ketentuan 

                                                           
159 J. Guwandi, Hospital Law: Emerging Doctrines & Jurisprudence (Jakarta, Fkui), h. 115. 
160 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
161 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia 1945 
162 Fitriani Nur Damayanti, Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis 

Transedental. Pengembangan Ransedental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia 

(2018): h. 137.Diakses Scholar.google.co.id (08 Desember 2021). 



75 
 

hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan 

dari hukum perdata, hukum pidana dan hukum administratif berlaku juga pedoman 

internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan 

pemeliharaan kesehatan, hukum otonomi, ilmu dan literatur menjadi hukum 

kesehatan.
163

 

Dari segi hukum bahwa transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang 

sebagai suatu usaha mulia dalam upaya menyelamatkan dan melindungi manusia. 

Transplantasi diatur dalam Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah no. 53 tahun 2021 tentang 

transplantasi organ dan jaringan tubuh yang telah disahkan oleh presiden Jokowi pada 

tanggal 4 maret 2021. 

1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan merupakan pembaharuan 

dari undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. UU tentang 

kesehatan yang mengatur tentang tindakan transplantasi terdapat beberapa pasal 

yaitu: 

a. Pasal 64 berbunyi: 

1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui 

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

kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca. 

2) Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 

dikomersialkan. 

                                                           
163 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan (Jakarta: Egc, 

2016), h. 153. 
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3) Organ dan/ atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belian dengan dalih 

apapun. 

b. Pasal 65 

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. 

c. Pasal 66 

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

dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. 

d. Pasal 67 

1) 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. 

2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman 

spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

e. Pasal 123 



77 
 

1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan 

pemanfaatan organ donor sebagai donor untuk kepentingan transplantasi 

organ. 

2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan 

organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan 

peraturan menteri. 

f. Pasal 192 

setiap orang yang dengan sengaja memperjual-belikan organ atau jaringan 

tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dalam pasal 64 ayat (3) dipidanakan 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan 

tubuh merupakan perubahan dari peraturan pemerintah no. 18 tahun 1981 tentang 

bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau 

jaringan tubuh manusia. 

a. Pasal 1 merupakan Peraturan pemerintah yang meliputi definisi transplantasi, 

organ dan jaringan serta pendonor dan resipien. 

b. Pasal 2 merupakan mengatur tentang tujuan dari transplantasi: 

1) Menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan dan 

keadilan dalam pelayanan transplantasi organ dan jaringan tubuh bagi 

pendonor maupun resipien. 
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2) Meningkatkan donasi dan ketersediaan organ dan jaringan tubuh sebagai 

upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan peningkatan 

kualitas hidup. 

3) Memberikan perlindungan atas martabat, privasi dan kesehatan manusia 

4) Melindungi martabat dan kehormatan pendonor dan resipien. 

c. Pasal 3 

1) Transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan 

kemanusiaan dan dilarang untuk komersial. 

2) Organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh 

dari pendonor dengan sukarela. 

3) Organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang 

diperjual-belikan dengan dalih apapun. 

d. Pasal 5 

1) Transplantasi organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang 

ditetapkan oleh menteri. 

2) Untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi 

organ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, rumah sakit harus memenuhi 

persyaratan paling sedikit terdiri atas: 

a) Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b) Memiliki tim transplantasi yang beranggotakan dokter, dokter 

spesialis dan tenaga kesehatan lain yang memiliki wewenang di 

bidang transplantasi organ 
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c) Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan 

penyelenggaraan transplantasi organ. 

3) Persyaratan sebagaimana harus dimaksud pada ayat 2 huruf b dan c 

dilaksanakan berdasarkan jenis masing-masing transplantasi organ. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit penyelenggara transplantasi 

organ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan 

menteri. 

e. Pasal 6 

1) Pendonor pada transplantasi terdiri atas: 

a) pendonor hidup 

b) pendonor mati batang otak/ mati otak 

2) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan 

pendonor yang organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan 

masih hidup 

3) Pendonor mati batang otak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 

huruf b merupakan pendonor yang organ tubuhnya diambil pada saat 

yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak di rumah sakit, yang 

proses penentuannya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

f. Pasal 9 

Tahapan kegiatan transplantasi organ 

1) Pendaftaran 

2) Pemeriksaan kecocokan antara resipien dan pendonor 
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3) Operasi transplantasi organ dan penatalaksaan pascaoperasi transplantasi 

organ 

Pasal 10 bahwa pendaftaran yang dimaksud pada pasal 9 bagi setiap calon 

pendonor setelah memenuhi persyaratan administrasi maupun medis. 

Sedangkan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam pasal 10 talah 

dipaparkan pada pasal 11 yaitu: 

1) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat 

2) Berusia paling rendah 18 tahun 

3) Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan organ 

tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan. 

4) Mendapat persetujuan keluarga terdekat. 

5) Memahami indikasi, kontraindikasi, resiko, prosedur transplantasi organ, 

panduan hidup pasca operasi transplantasi organ dan pernyataan 

persetujuan. 

6) Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ maupun 

melakukan perjanjian dengan resipien yang bermakna jual beli atau 

pemberian imbalan. 

g. Pasal 15 

1) Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon resipien paling sedikit terdiri: 

a) Memiliki keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan di 

rumah sakit tentang adanya indikasi medis untuk dilakukan 

transplantasi organ. 

b) Bersedia membayar paket biaya transplantasi organ baik secara 

mandiri atau melalui asuransi pinjaman 
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c) Memahami indikasi, kontraindikasi, risiko dan prosedur transplantasi 

organ serta memberikan persetujuan dilakukannya transplantasi 

organ. 

d) Bersedia tidak melakukan pembelian organ maupun melakukan 

perjanjian dengan calon pendonor yang bermakna jual beli atau 

pemberian imbalan. 

2) Paket biaya transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf 

b terdiri: 

a) Biaya pemeriksaan kelayakan dan kecocokan antara resipien dan 

pendonor 

b) Biaya operasi transplantasi organ bagi pendonor dan resipien 

c) Biaya perawatan pasca-operasi transplantasi organ bagi pendonor dan 

resipien 

d) Iuran atau dana jaminan kesehatan dan jaminan kematian bagi 

pendonor. 

3) Dalam hal resipien tidak mampu maka paket biaya transplantasi organ 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diberikan bantuan sesuai 

dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran. 

h. Pasal 21 

1) Operasi transplantasi organ dan penatalaksanaan pascaoperasi 

transplantasi organ sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c bahwa 

dilakukan oleh tim transplantasi rumah sakit penyelenggara transplantasi 

organ. 
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2) Dalam hal organ berasal dari calon pendonor mati batang otak, operasi 

transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didahului 

dengan penandatanganan surat persetujuan oleh keluarga terdekat. 

3) Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap persetujuan oleh keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2. 

4) Penatalaksanaan pasca-operasi transplantasi organ sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 harus dilakukan terhadap pendonor dan resipien dalam bentuk 

monitoring dan evaluasi. 

i. Pasal 24 

1) Setiap pendonor transplantasi berhak: 

a) Mengetahui identitas resipien atas persetujuan resipien 

b) Dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan selama perawatan 

transplantasi organ 

c) Memperoleh prioritas sebagai resipien apabila memerlukan 

transplantasi organ 

d) Mencabut pendaftaran dirinya dalam data calon pendonor sampai 

sebelum tindakan persiapan operasi transplantasi organ dimulai. 

2) Setiap pendonor pada transplantasi organ berkewajiban: 

a) Menjaga kerahasiaan resipien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b) Tidak melakukan perjanjian khusus dengan resipien terkait dengan 

transplantasi organ. 



83 
 

c) Mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan bagi pendonor. 

j. Pasal 26 

1) Setiap pendonor pada transplantasi organ dapat memperoleh penghargaan 

karena tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan secara optimal 

selama proses transplantasi dan pemulihan kesehatan. 

2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan imbalan, bukan 

jual beli dan hanya untuk tujuan kemanusiaan serta tidak dikomersialkan. 

3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh resipien. 

4) Dalam hal resipien tidak mampu, penghargaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

5) Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 

resipien yang memenuhi kriteria sebagai peserta jaminan kesehatan 

nasional penerima bantuan iuran. 

6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 

(4), bentuk dan/atau nilainya ditetapkan oleh menteri setelah 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

k. Pasal 27 

1) Pendanaan penyelenggaraan transplantasi Organ berasal dari sumber: 

a) Anggaran pendapatan dan belanja Negara; 

b) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau 

c) Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk 

kegiatan: 

a) Sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat; 

b) Pembinaan rumah sakit penyelenggara transplantasi organ; dan 

c) Pemeriksaan awal dan skrining calon pendonor. 

3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk 

kegiatan: 

a) Sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat; 

b) Pembinaan rumah sakit milik pemerintah daerah dalam menunjang 

penyelenggaraan transplantasi organ; dan 

c) Pemeriksaan awal dan skrining calon pendonor yang tidak didanai olah 

anggaran pendapatan dan belanja Negara. 

4) Selain dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan untuk penghargaan bagi 

pendonor dalam hal resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 26. 

5) Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan jika penghargaan bagi pendonor dalam 

hal resipien tidak mampu tidak didanai oleh anggaran pendapatan dan 

belanja Negara. 
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6) Pemberian penghargaan bagi pendonor dalam hal resipien tidak mampu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Negara atau keuangan 

daerah.  

l. Pasal 28 dan 29 

Pasal 28 

1) Transplantasi jaringan meliputi transplantasi jaringan mata dan 

Transplantasi jaringan tubuh lain. 

2) Jaringan pada transplantasi jaringan mata dan transplantasi jaringan 

tubuh lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari 

berbagai jenis jaringan sesuai dengan wasiat dan/ atau persetujuan 

pendonor, sisa jaringan hasil operasi, dan jaringan lain yang sudah 

tidak dibutuhkan lagi oleh pendonor. 

3) Transplantasi jaringan mata dan transplantasi jaringan tubuh lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 

jaringan yang bersumber dari bank mata dan bank jaringan. 

Pasal 29 

1) Dalam hal pendonor tidak berwasiat, jaringan pada Transplantasi 

jaringan mata dan Transplantasi jaringan tubuh lain diperoleh setelah 

mendapat persetujuan dari keluarga terdekat pendonor. 

2) Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berlaku secara mutatis 
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mutandis terhadap persetujuan dari keluarga terdekat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

m. Pasal 30 dan 47 

Pasal 30 

1) Bank mata dan bank jaringan merupakan badan atau lembaga yang 

bertujuan untuk merekrut pendonor, menyaring, mengambil, 

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan jaringan untuk 

keperluan pelayanan kesehatan yang bersifat nirlaba. 

2) Bank mata dan bank jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, 

dan/atau kemampuan daerah. 

3) Bank mata dan bank jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mendapatkan izin dari menteri. 

Pasal 47 

Oprasi Transplantasi jaringan mata dan penatalaksanaan pascaoprasi 

Transplantasi jaringan mata sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 

huruf c dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan di rumah 

sakit atau klinik utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 

(1) huruf a yang bekerja sama dengan bank mata.  

n. Pasal 60 

1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan 

pendanaan pengembangan bank mata dan bank jaringan. 

2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber: 

a) Anggaran pendapatan dan belanja Negara; 
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b) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau 

c) Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk 

bank mata, bank jaringan, dan fasilitas pelayanan kesehatan 

penyelenggaraan milik pemerintah pusat. 

4) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk bank 

mata, bank jaringan, dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggaraan 

milik pemerintah daerah. 

o. Pasal 62 

1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan transplantasi organ dan 

jaringan tubuh, dibentuk sistem informasi transplantasi. 

2) Sistem informasi transplantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan. 

3) Sistem informasi transplantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyediakan data dan informasi terkait penyelenggaraan transplantasi 

organ dan jaringan tubuh, wadah dan sarana komunikasi bagi masyarakat, 

bank mata, bank jaringan, dan fasilitas pelayanan kesehatan 

penyelenggaraan transplantasi organ dan jaringan tubuh.  

p. Pasal 64 

1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan transplantasi 

organ dan jaringan tubuh melalui kegiatan: 
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a) Promosi dan sosialisasi transplantasi organ dan jaringan tubuh; 

b) Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai transplantasi 

organ dan jaringan tubuh; dan 

c) Mencegah terjadinya jual beli organ dan jaringan tubuh. 

2) Kegiatan promosi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dilakukan bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, 

pendidik, pekerja sosial, penggiat pembela konsumen, dan penggiat 

promosi kesehatan. 

3) Mencegah terjadinya jual beli organ dan jaringan tubuh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengaduan dan 

pelaporan. 

q. Pasal 65 

1) Orang yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya, 

dapat menjadi pendonor mati batang otak/ mati otak sehingga pemerintah 

dapat melakukan tindakan tertentu untuk memanfaatkan organ tubuhnya 

untuk kepentingan transplantasi. 

2) Pemanfaatan organ tubuh orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 

tidak diketahui identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilakukan upaya identifikasi terlebih dahulu. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan organ orang yang 

dinyatakan meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 

menteri. 
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B. Transplantasi Organ Tubuh perspektif fikih kontemporer 

Keberadaan al-maslahah al-mursalah sebagai bentuk ijtihad modern untuk 

menetapkan hukum dan menjawab semua kasus kontemporer termasuk sumber Al-

Qur'an dan hadits. Al-maslahah al-mursalah adalah argumen hukum untuk 

menetapkan hukum dalam situasi baru yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam 

Al-Qur'an atau hadits. Ketika tidak ada penjelasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an 

atau hadits, seperti dalam kasus transplantasi, diperlukan ijtihad ahli fiqh, tetapi itu 

menyebabkan perbedaan pendapat. 

maslahah mursalah merupakan bentuk dari mashlahah yang berarti 

perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau dalam pengertian 

lain bahwa setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti 

menarik atau menghasilkan seperti keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.
164

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa mashlahah merupakan segala tindakan 

yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat karena mendatangkan 

kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan 

syara’ dalam menetapkan suatu hukum. 

Sejauh bagaimana transplantasi organ, kita harus selalu ingat bahwa baik Al-

Quran maupun sunah tidak mendukung maupun mengutuknya. Fuqaha kontemporer 

telah mempertimbangkan permasalahan ini dan memberikan pedoman fiqhiyyah 

tertentu yang didasarkan pada dedikasi ajaran-ajaran dasar dua sumber hukum syariat, 

yaitu Al-Quran dan sunah. Pandangan ulama berkenaan dengan transplantasi sebagai 

berikut. 

                                                           
164 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, h. 368. 
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1. Syaikh Abdul Qadim Zallum 

Beliau bernama lengkap al-„alim al-Kabir Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin 

Abdul Zallum lahir pada tahun 1342 H. Menurut pendapat paling kuat beliau lahir di 

kota al-Khalil, Palestina dan beliau berasal dari keluarga beragama karena ayah 

beliau salah seorang penghafal al-Qur‟an dan beliau pun membaca al-Qur‟an sampai 

akhir hayatnya.
165

 Beliau mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan 

transplantasi organ tubuh yakni: 

a. Transplantasi organ yang masih hidup 

Seseorang diperkenankan syara‟ menyumbangkan organ tubuhnya kepada 

orang lain yang membutuhkan seperti ginjal, mata dan lain sebagainya dengan 

sukarela. Ketentuan tersebut dikarenakan adanya hak seseorang yang tercongkel 

matanya akibat ulah orang lain untuk mengambil tebusan atau memaafkan orang lain 

yang telah mencongkel matanya lantaran hakikatnya menyumbangkan tebusan atau 

diyat.
166

 Memberikan tebusan berarti adanya ketetapan kepemilikan organ tubuh yang 

akan didermakan. Adanya hak milik orang tersebut terhadap organ-organ tubuhnya 

berarti telah memberinya hak untuk memanfaatkan organ tersebut yakni adanya 

kebolehan untuk mendermakan organ tubuhnya kepada manusia lainnya yang 

membutuhkan organ tersebut dan dalam hal ini Allah swt. membolehkan memberi 

maaf dalam masalah qishash dan berbagai diyat. Firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 

178: 

                                                           
165 Muhammad Muhsin Radhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Menegakkan 

Negara Khilafah (Hizb at-Tahrir, Jakarta: Pustaka al-Azhar, 2012), h. 10. 
166 Abdul Qadim Zallum, “Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam”, 

(1996), h. 20. 
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Terjemahnya: 

hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang memdapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada 
yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah 
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 

b. Syarat mendermakan organ hidup 

Syarat mubah dalam mendermakan organ tubuh ketika seseorang masih hidup 

organ yang disumbangkan bukan organ yang vital yang dapat menentukan 

kelangsungan hidup pihak penderma seperti hati, jantung dan paru-paru 

lantaran apabila mendermakan organ tersebut maka penderma telah membunuh 

dirinya sendiri padahal dalam firman Allah tidak diperbolehkan untuk bunuh 

diri. QS. al-Nisa‟/ 4: 29: 

                                      

                        
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka 
sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

c. Hukum transplantasi dari donor jenazah 

Hukum transplantasi organ jenazah berbeda dengan organ hidup. Jenazah 

mesti mendapatkan kejelasan mengenai kepemilikan tubuh mayat, hukum 

kehormatan mayat dan hukum darurat. Berkenan dengan kepemilikan tubuh seorang 
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jenazah maka beliau berpendapat bahwa tubuh orang tersebut tidak dimiliki oleh 

seorang pun sebab meninggalnya seseorang sebenarnya dia tidak lagi memiliki kuasa 

atas suatu apapun, entah itu tubuhnya, hartanya maupun isterinya. Oleh karenanya, 

dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya sehingga ia tidak berhak mendermakan 

ataupun mewasiatkan salah satu organnya. Berdasarkan hal tersebut maka seseorang 

yang telah mati tidak dibolehkan menyumbangkan organ tubuhnya dan tidak 

dibenarkan pula untuk mendermakannya.
167

 Berkenaan dengan kebolehan 

mewasiatkan sebagian hartanya meskipun sudah diluar kepemilikannya setelah 

meninggal dunia lantaran Allah telah mengizinkan seseorang untuk mewasiatkan 

sebagian hartanya hingga sepertiga tanpa izin dari ahli waris. Diluar ketentuan 

tersebut harus berdasarkan izin ahli waris, adanya izin ahli waris hanya mencakup 

tentang harta dan tidak dengan yang lain. Tidak mencakup wasiat tubuh lantaran ia 

tidak berhak berwasiat untuk mendermakan salah satu organ tubuhnya setelah 

meninggal. Berkenaan dengan ahli waris, Allah swt telah mewariskan harta benda si 

mayit bukan tubuhnya maka dari itu ahli waris tidak berhak mendermakan salah satu 

organ si mayit lantaran mereka tidak memiliki tubuh si mayit dan mereka tidak 

berhak memanfaatkan tubuh si mayit tersebut. Syarat sahnya mendermakan suatu 

benda yakni pihak penyumbang berstatus sebagai pemilik dari benda yang akan 

disumbangkan dan mempunyai hak memanfaatkan benda tersbut dan selama hak 

mewarisi tubuh si mayit lebih-lebih lagi tidak dimiliki selain ahli waris, 

bagaimanapun status karena seorang dokter tidak berhak memanfaatkan salah satu 

organ tubuh seseorang yang sudah meninggal dunia untuk ditransplantasikan ke 

orang yang membutuhkannya
168

 

                                                           
167 Abdul Qadim Zallum, “Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam”, h. 25. 
168 Abdul Qadim Zallum, “Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam”, h. 26. 
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Adapun kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya maka Allah swt. 

telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara 

sebagaimana kehormatan semasa hidup. Allah menetapkan bahwa sama saja dosanya 

dengan menganiaya orang hidup. 

ٍداادََّراَوْرِديُّ قَاَل َحدَّثَنَا َسْعدُْبُن  ًَّ اٍرقَاَل َحدَّثَنَا َعْبدُاْنعَِسيِسْبُن ُيَح ًَّ َرةَ َعْن َعائَِشتَ قََم َحدَّثَنَا ِىَشاُو ْبُن َع ًْ َسِعْيٍدَعْن َع

 ُ ِ َصهَّى ّٰللاَّ يِِّت َكَكْسِرِه َحيَّازَرُسوُل ّٰللاَّ ًَ َعهَْيِو َوَسهََّى قَْسُرَعْظِى ان  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami hisyam bin Ammar berkata; telah 
menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi berkata; 
telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin Amrah dari Aisyah ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda: “memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya 
ketika masih hidup”. (HR. Ibnu Majah) 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan 

sebagaimana menghormati orang hidup. Begitupula melanggar kehormatan dan 

penganiayaan mayat adalah sama-sama melanggar kehormatan dan aniaya orang 

hidup seperti membedah perut, memenggal leher, mencongkel mata dan lain 

sebagainya, hal tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana menyakiti orang yang 

hidup dengan mencaci maki, memukul atau melukainya maka hal tersebut termasuk 

perbuatan yang diharamkan terhadap mayat.
169

 

Penulis dapat menarik kesimpulan dari uraian diatas bahwa transplantasi pada 

organ mayat tidak diperboleh diperbolehkan karena dianggap telah menganiaya 

mayat dan tidak menghormatinya sedangkan menghormati orang yang telah mati 

sama dengan orang yang masih hidup. 

                                                           
169 Abdul Qadim Zallum, “Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam”, h. 27. 
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Mufti Muhammad Syafi' dari Pakistan dan Dr. Abd. Al-Salim al-Syukri dari 

Mesir termasuk di antara para intelektual yang menolak transplantasi organ manusia. 

Bagi ulama yang mengharamkannya berlandaskan pada hadis : 

ْبُن  َُ ثَََنا َسْع ََّ ٍَاادََّراَوْرِديُّ قَاَل َح اْلَعزِيزِْبُن ُُمَمَّ َُ ثَََنا َعْب ََّ ثَََنا ِىَشاُم ْبُن َعمَّارٍقَاَل َح ََّ ٍََعْن َعْمرََة َعْن َح َسِعْي
 ُ ِ َصلَّى الَّلَّ يِِّت َكَكْسرِِه َحيَّاز َعاِئَشَة َقَل َرُسوُل الَّلَّ

َ
َعَلْيِو َوَسلََّم َقْسُرَعْظِم امل  

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami hisyam bin Ammar berkata; telah 
menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi berkata; 
telah menctakan kepada kami Sa‟d bin Amrah dari Aisyah ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda: “memecahkan tulang mayit seperti 
memecahkannya ketika masih hidup”. (HR. Ibnu Majah) 

Dilihat hadis diatas bahwa perbuatan memecahkan tulang mayat seorang 

muslim adalah dilarang atau haram untuk dilakukan.
170

 

Transplantasi organ tidak diperbolehkan, menurut Multi Muhammad Syafi, 

karena tiga prinsip: 

1) Kesucian tubuh manusia atau kesucian hidup 

Mematahkan tulang seseorang setelah kematian sama tidak bermoralnya 

dengan mematahkan tulang seseorang saat masih hidup.
171

 Al-Qur'an mengandung 

ajaran yang menganjurkan manusia wajib menjaga dan memelihara kehidupan dirinya 

sendiri maupun kehidupan orang lain. 

2) Tubuh manusia sebagai amanah 

Allah SWT. telah memuliakan manusia dengan menjadikan semua yang di 

langit dan di bumi bermanfaat baginya sebagai nikmat dan kebaikannya. Dapat 

                                                           
170 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sunan ibnu majah jilid 2 (Dar Ihya At Turath Al Arabi, 

1431), h. 516. 
171 Aj Titin Roswitha Nursanthy, Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif 

Hukum Islam, h. 9. 
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disimpulkan bahwa manusia tidak berhak memberikan bagian tubuhnya karena 

organ-organ tersebut pada hakekatnya dipercayakan kepada mereka. 

3) Memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material 

Dua contoh berikut menunjukkan mengapa tidak diperbolehkan 

memperlakukan tubuh manusia sebagai entitas material belaka: 

a) Fatwa alamgiriyyah menyatakan bahwa jika seseorang berada di ambang 

kematian dan tidak dapat menemukan bahkan bangkai hewan untuk dimakan, 

dan yang ada di dekatnya hanyalah daging manusia, ia tetap tidak boleh 

memakannya. 

b) Orang yang mencampurkan rambut wanita dengan rambut orang lain untuk 

melihat laknat wanita dan laknat karena alasan itu ditegur atau dilaknat oleh 

Allah swt. Sementara pedoman menyatakan bahwa wanita dapat 

menambahkan gulungan gambar dengan bulu hewan atau wol, adalah 

mungkin untuk menyimpulkan bahwa menggunakan rambut manusia untuk 

alasan ini adalah ilegal. Sebagai akibat dari kasus sebelumnya, dapat 

dipastikan bahwa penggunaan organ tubuh manusia juga ilegal.
172

 

Penolakan transplantasi organ tubuh yang diuraikan oleh al-Syukri dengan 

pertimbangan-pertimbangan: 

1) Kesucian tubuh manusia 

Kemurnian diri insan berlandaskan sabda Nabi saw. bahwa mematahkan 

rangka atau tulang seorang insan yang sudah tidak bernyawa setara dosa dan 

menyalahi dengan mematahkan rangka insan yang masih hidup. Ulama meneguhkan 

keharusan untuk mengebumikan ke keadaan semula tulang-tulang atau yang 

                                                           
172 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Fikih Kesehatan: Cloning, Euthanasia, Transfuse Darah, 

Transplantasi Organ Dan Eksperimen Pada Hewan, h. 82-85. 
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tertinggal dari badan insan apabila tidak ada asas tertentu untuk mengeluarkan 

jenazah maka keharusannya serupa dengan mengebumikan tangan dan kaki yang 

dipenggal dari orang yang dikenai hukuman dalam skema menghormati dan 

menjunjung tinggi diri insan. 

2) Larangan mengambil manfaat benda yang tidak diperkenankan sebagai obat 

Larangan meminta atau mencari obat dengan benda tidak halal dan menjelma 

sebagai asas para fuqaha dan dokter-dokter yang menganut agama Islam dalam 

melakukan kewajiban profesinya. Sebagaimana Nabi saw. Bersabda: 

ُ َداًءِإَلََّنََْزَل َلُو ِشَفاءً   َما ََنََْزَل الَّلَّ
Artinya: 

“Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit melainkan akan menurunkan pula 
obat untuk penyakit tersebut”. (HR. Bukhari) 

Maka pulihkanlah dirimu dengan obat-obatan namun tidak boleh memulihkan 

dirimu dengan zat-zat yang tidak diperkenankan atau terlarang.
173

 

3) Mempertahnkan keagungan hidup insan 

Seorang tabib mendekati Nabi, menurut Abdurrahman bin Usman r.a. Juga, 

saya bertanya tentang penggunaan katak sebagai obat. Tabib kemudian dilarang 

melakukannya oleh Nabi. Karena hadits ini melarang pembunuhan katak untuk tujuan 

medis, sebaiknya organ manusia tidak digunakan dalam pengobatan. 

4) Menjauhkan diri dari penyebab ragu-ragu 

Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi saw. Bersabda: sesuatu yang 

dilarang dan halal sudah sama-sama jelas dan diantara keduanya diperoleh sebab 

ragu-ragu maka siapa saja mengelak diri dari perkara yang ragu-ragu tersebut tatkala 

mengelak dari perbuatan dosa pasti ia akan mengelak dari penyebab keraguan yang 

                                                           
173 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Fikih Kesehatan: Cloning, Euthanasia, Transfuse Darah, 

Transplantasi Organ Dan Eksperimen Pada Hewan, h. 86. 
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secara gamblang tidak diperkenankan, siapa saja yang lancang bergulat dengan 

penyebab ragu-ragu tersebut maka perihal yang mungkin terjadi atau besar 

kemungkinan ia akan mempraktikan sesuatu secara tegas tidak diperbolehkan. 

Perbuatan dosa merupakan tanah luas yang ditumbuhi rumput (bima) Allah dan siapa 

saja yang menjaga kambingnya tidak jauh dari tanah yang luas ditumbuhi rumput 

tersebut maka sesuatu yang mungkin terjadi ia akan masuk tidak dengan memohon 

izin ke dalamnya. 

Penggunaan organ tubuh manusia dalam praktik transplantasi dikaitkan 

dengan pergumulan dengan hal-hal yang meragukan, menurut hadits berikut. 

Akibatnya, menghindari praktik transplantasi organ akan menguntungkan kedua 

belah pihak, yakni: 

a) apabila transplantasi organ ditemukan dilarang, ia telah tinggal dalam batas-

batas Allah swt. 

b) apabila transplantasi organ dipastikan sah, ia akan diberi ganjaran karena 

menghindari sesuatu yang ia curigai termasuk dalam kategori terlarang.
174

 

Alasan tidak diperbolehkannya transplantasi: 

a) Organ orang yang sudah meninggal tidak dapat disumbangkan. 

b) Seorang dokter tidak diperbolehkan menggunakan organ yang telah 

meninggal untuk transplantasi kepada mereka yang membutuhkan. 

c) Menurut hukum kehormatan dan penghakiman Allah swt. kehormatan mayat 

harus dijaga dengan cara yang sama seperti orang hidup. 

d) Sebagai pelanggaran kehormatan orang hidup, Allah melarang pelanggaran 

mayat.
175

 

                                                           
174 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Fikih Kesehatan: Cloning, Euthanasia, Transfuse Darah, 

Transplantasi Organ Dan Eksperimen Pada Hewan, h. 85-57. 
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d. Keadaan darurat 

Keadaan darurat yang membolehkan seseorang yng terdesak yang kehabisan 

bekal makanan dan kehidupannya terancam akan kematian maka diperbolehkan 

memakan apa saja yang didapatinya termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah 

swt.
176

 Kondisi darurat merupakan keadaan yang gawat yang menimbulkan bahaya 

bahkan dapat meninggal dunia apabila tidak ditangani dengan cepat. Batasan darurat 

terhadap segala sesuatu termasuk transplantasi organ tubuh dalam QS. al-Baqarah/2: 

173: 

                                         

                      
Terjemahnya: 

“sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 
Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”. 

Sebagaimana firmannya diatas, maka penulis berpendapat bahwa dalam 

keadaan darurat, seseorang diperbolehkan sesuatu yang diharamkan untuk bertahan 

hidup dengan syarat dalam keadaan terpaksa dan tidak berlebih-lebihan. 

Maka dalam keadaan terpaksa, dibolehkan memakan makanan haram apa saja 

yang didapatinya dan mempertahankan hidupnya dan ketika tidak memakan hal 

tersebut maka ia akan mati, dalam hal tersebut dianggap sebagai bunuh diri 

sebagaimana firman Allah QS. al-Nisa‟/4: 29 yang telah disebutkan diatas bahwa 

janganlah kalian membunuh diri kalian. Hukum darurat dapat diqiyaskan pada 

transplantasi organ kepada orang yang membutuhkan untuk menyelamatkan hidup 

                                                                                                                                                      
175 Sudirman, Fiqh Kontemporer, h. 147. 
176 Abdul Qadim Zallum, “Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam”, h. 27. 
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seseorang dari kematian dikarenakan kerusakan atau tidak berfungsinya organ 

sebagaimana mestinya. 

e. Metode Abdul Qadim Zallum 

Ijtihad yang gunakan terdapat beberapa hal dalam mengeluarkan satu metode yang 

boleh dipergunakan. QS. al-Nisa‟/4: 29 menceritakan larangan membunuh diri sendiri 

dalam ayat tersebut diharamkan. penggunaan metode bayani dan ta’lili, dimana 

metode bayani , beliau menemukan hukum yang terdapat dalam nash, baik dari sisi 

ketetapan maupun penunjukannya. Metode yang ditemukan dalam ayat tersebut 

dikeluarkan untuk larangan daripada seseorang harus bunuh diri tanpa sebab yang 

membolehkan dirinya bunuh diri. Sedangkan pada metode ta’lili, ijtihad di qiyaskan 

sebagai ijtihad untuk menggali dan menetapkan suatu hukum dalam kejadian yang 

tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara qath’i maupun 

dzanni. Beliau mengiyaskan hadis tentang memecahkan tulang mayat itu sama 

dengan memecahkan tulang orang hidup bahwa larangan berbuat apa-apa kepada 

mayat lantaran berlakunya satu penganiayaan terhadap si mayit dan sama halnya 

dengan tidak boleh menganiaya orang hidup seperti membedah perut, memecahkan 

tulangnya maka tidak boleh dilakukan karna diibaratkan telah menganiaya mayat.
177

 

2. Masjfuk Zuhdi 

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi lahir di Rembang pada 01 Juni 1926, beliau putra 

ke empat dari tujuh bersaudara dan terlahir dilingkungan pesantren dan berkarir di 

dunia akademik di kota Malang yakni menjadi Dosen, Dekan, Rektor, Guru Besar 

dan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama. 

                                                           

177 Abdul Qadim Zallum, “Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam”, h. 51. 
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Perkara boleh atau tidaknya transplantasi organ tubuh dalam hukum Islam 

yaitu: 

a. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat 

Donor sehat berarti donor anggota tubuh yang diperlukan oleh siapa saja 

ketika seorang donor masih sehat. Donor semacam ini boleh karena Allah swt 

memperbolehkan memberikan organ yang dibutuhkan kecuali organ tunggal yang 

mengakibatkan penyumbang dapat meninggal dunia maka hukumnya tidak boleh. 

Meski demikian donor seperti ini diperbelohkan dengan syarat transplantasi yang 

dilakukan tersebut tidak mengakibatkan pendonor meninggal dunia misalnya dengan 

mendonorkan jantung, limpa atau paru-parunya karena hal tersebut mengakibatkan 

kematian pada diri si pendonor padahal manusia tidak boleh membahayakan dirinya 

apalagi sampai membunuh diri dan membunuh orang lain meskipun dengan sukarela. 

Manusia juga tidak diperkenankan untuk mendonorkan organ tubuhnya yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pencampuradukan nasab atau keturunan misalnya donor 

testis bagi pria atau donor indung telur bagi perempuan. Sungguh Allah telah 

melarang untuk menisbahkan dirinya selain bapak atau ibunya.
178

 

Namun dalam hal in manusia tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan 

yang dapat berakibat fatal untuk dirinya sendiri sekalipun tujuan baik yaitu demi 

kemanusiaan. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 195: 

                                 
Terjemahnya: 

                                                           
178 Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan 

Kontemporer (Cet. I; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), h. 91. 
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“Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

179
 

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain semasa hidup 

maka ia bersiap akan konsekuensi yang akan dihadapi bahwa akan kehilangan salah 

satu organnya karena Allah menciptakan organ manusia berpasangan pasti memiliki 

hikmah dan manfaat.
180

 

Kaidahnya yang artinya menghindari kerusakan atau risiko didahulukan atas 

menarik kemaslahatan. Misalnya bahwa tidak diperbolehkan dalam Islam menolong 

orang dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang dapat berakibat fatal untuk 

dirinya.
181

 

b. Transplantasi Organ Tubuh Dalam Keadaan Koma 

Melakukan transplantasi dalam keadaan koma tidak diperbolehkan meskipun 

menurut dokter bahwa donor tersebut tidak memiliki harapan untuk hidup namun hal 

tersebut dianggap mendahului kehendak Allah dan tindakan tersebut dikatakan 

dengan euthanasia. Melakukan transplantasi pada orang yang sekarat adalah tindakan 

yang tidak etis karena seharusnya orang yang sehat berusaha untuk menyembuhkan 

orang yang sakit walaupun harapannya sangat kecil dan menurut dokter tidak ada 

harapan lagi.
182

 

Hukum Islam tidak memperbolehkan karena salah satu hadis menyebutkan: 

  أَلَضَرَرَوأَلِضَرارَ 
Artinya: 

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri 
orang lain”. (HR. Ibnu Majah). 

                                                           
179 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 30. 
180 Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, h. 104. 
181 Gabtiah, Fikih Kontemporer, h. 161. 
182 Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, h. 105. 
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Maksud dari hadis tersebut bahwa kita tidak boleh membahayakan orang lain 

untung keuntungan diri sendiri karena perbuatan tersebut diharamkan dengan alasan 

apapun sekalipun dengan tujuan kemanusiaan yang mulia.
183

 

Seseorang yang belum dinyatakan meninggal secara klinis berarti membuat 

mudharat kepada si pendonor untuk mempercepat menjemput kematiannya. Manusia 

wajib berikhtiar untuk kesembuhan penyakitnya dan mempertahankan hidupnya 

tetapi hidup dan mati ditangan Tuhan karena itu manusia tidak diperbolehkan 

mencabut nyawanya dan atau mempercepat kematian orang lain sekalipun dilakukan 

oleh dokter dengan maksud untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan 

seorang pasien.
184

 

c. Transplantasi Organ Tubuh Dalam Keadaan Meninggal 

Hukum transplantasi organ tubuh orang yang telah meninggal dunia, yakni: 

1) Dilakukan setelah memastikan bahwa penyumbang ingin menyumbangkan 

organnya setelah dia meninggal dunia melalui surat wasiat atau 

menandatangani kartu donor atau yang lainnya. 

2) Jika terdapat kasus penyumbang organ belum memberikan persetujuan 

terlebih dahulu tentang menyumbangkan organnya setelah meninggal maka 

persetujuan bisa dilimpahkan kepada pihak keluarga dekat penyumbang yang 

dalam posisi dapat membuat keputusan asas penyumbang. 

3) Organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah organ atau jaringan 

yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup 

manusia lainnya. 

                                                           
183 Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan 

Kontemporer, h. 93. 
184 Gabtiah, Fikih Kontemporer, h. 162. 
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4) Organ yang akan disumbangkan harus dipindakan setelah dipastikan secara 

prosedur medis bahwa penyumbang organ telah meninggal dunia. 

5) Organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu 

lintas yang identitasnya tidak diketahui tapi hal itu harus dilakukan dengan 

seizin hakim.
185

 

Seorang hakim tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh orang yang 

telah meninggal untuk ditransplantasikan kepada orang yang membutuhkan karena 

kehormatan dan penganiayaan terhadap mayat.
186

 

Mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal dunia secara yuridis dan 

medis hukumnya mubah yaitu diperbolehkannya menurut pandangan Islam dengan 

syarat bahwa: 

a. Resipien (orang yang menerima organ tubuh) dalam keadaan darurat yang 

mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi tersebut sedangkan ia sudah 

berobat secara optimal baik dari segi medis maupun non medis akan tetapi tidak 

membuahkan hasil. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah: 

ظُْورَاتالضَُّرْوَراُت تُِبْيُح اْلَمحْ   
Artinya: 

“keadaaan darurat menyebabkan dibolehkan hal-hal yang terlarang” 

Kaidah fikih lainnya: 

 الضََّررُيََُزالُ 
Artinya: 

“kemudharatan harus dihilangkan” 

                                                           
185 Muhammad Bajri, Fikih Kesehatan Kontemporer, Hh. 132-133. 
186 Muhammad Bajri, Fikih Kesehatan Kontemporer, h. 133. 
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Bahaya harus dihilangkan atau suatu bahaya yang lebih berat dapat 

dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan atau apabila dihadapkan 

kepada dua pilihan maka pilihlah yang paling rendah risikonya.
187

 

b. Transplantasi cocok dengan resipien dan tidak akan menimbulkan komplikasi 

penyakit yang lebih gawat bagi dirinya dibandingkan dengan keadaan yang 

sebelum dilakukan tindakan, disamping itu harus ada wasiat donor kepada ahli 

waris untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia telah meninggal atau ada izin 

dari ahli warisnya.
188

 

Ketika dalam kondisi darurat maka mayoritas ulama membolehkan 

mengkomsumsi organ mayat manusia walaupun dengan syarat yang sangat ketat agar 

kehormatan manusia tetap terjaga dan dapat terpelihara jiwanya. Transplantasi organ 

tubuh bagi orang yang sakit yang harus diatasi agar resipien dapat tetap hidup.
189

 

3. Syaikh Yusuf al-Qardawi 

Beliau bernama lengkap Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, 

tempat tanggal lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 

September 1926.
190

 Beliau berasal dari keluarga yang taat beribadah. Ketika ia baru 

berusia 2 tahun, ayahnya telah meninggal dunia kemudia ia diasuh oleh saudara 

ayahnya dan mendapatkan perhatian cukup besar sehingga ia menganggap pamannya 

sebagai orang tuanya sendiri hingga beliau terdidik dan dibekali ilmu pengetahuan 

agama. Sejak usia 5 tahun beliau serius untuk meghafalkan al-qur‟an dan berbarengan 

dengan disekolahkannya di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan 

                                                           
187 Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan (Jakarta: Sa‟adiyah, 1983), h. 80. 
188 Sunarti, Wasiat Transplantasi Organ Tubu Menurut Perspektif Hukum Islam, h. 43. 
189 Kutbuhuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, h. 129. 

190 Mohamad Kamil bin Abdul Majid, Biografi Agung Dr. Yusuf Qardawi (Selangor: 

Bistari Ara Damansara), h. 5. 
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depertemen dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, 

sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.
191

 Yusuf Qardawi memiliki 7 anak 

diantaranya 3 laki-laki dan 4 perempuan dan sebagai ulama kontemporer,beliau 

membebaskan anakanya ilmu apa yang sesuai dengan minat dan bakat serta 

kecenderungan masing-masing. 

Seseorang tidak boleh memberikan, menginfakkan, mendonasikan atau 

mendermakan sesuatu yang bukan miliknya, hanya boleh memberikan sesuatu yang 

merupakan miliknya. Firman Allah swt. QS. An-Nur/24: 33: 

                                  

                                     

                                        

           
Terjemahnya: 

Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, 
sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan hendaklah 
yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, 
dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena 
kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa 
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (itu).

192
 

Yusuf Qardawi mengemukakan pendapatnya bahwa tubuh merupakan titipan 

Allah swt. namun manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan dan 

mempergunakannya selayaknya harta lantaran harta merupakan milik Allah namun 

manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. Apabila manusia 

                                                           
191 Mohamad Kamil bin Abdul Majid, Biografi Agung Dr. Yusuf Qardawi, h. 40-44. 

192 Al-Jumatul Ali, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 354. 
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diperbolehkan menyumbangkan hartanya maka demikian pula dengan organ tubuh 

diperkenankan untuk orang yang membutuhkannya karena organ tubuh sama halnya 

dengan harta benda. hanya saja, manusia diperbolehkan membelanjakan semua harta 

bendanya tetapi membatasi menyumbangkan seluruh organ tubuh.
193

 

Melihat maraknya donor darah yang merupakan bagian tubuh pada zaman 

sekarang dan merata di Negara-Negara muslim namun tidak seorang ulama 

mengikarinya bahkan menganjurkannya karena seorang muslim harus menolong 

sesama dan menyelamatkannya dari bahaya dengan berlandaskan kaidah bahwa 

mudharat harus dihilangkan. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa berusaha 

menghilangkan penderitaan orang lain misalnya menderita gagal ginjal kemudian 

seseorang mendonorkan salah satu ginjalnya yang sehat maka tindakan tersebut 

diperkenankan oleh syara’ bahkan dianggap terpuji dan mendapat pahala bagi 

penyumbangnya namun kebolehan mendermakan organ tubuh bersifat bersyarat 

yakni seseorang tidak diperkenankan mendonorkan organ tubuhnya yang dapat 

menimbulkan bahaya untuk dirinya seperti organ tubuh satu-satunya karena dapat 

menyebabkan kematian kepada pendermanya.
194

 

Penulis sepakat terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi 

bahwa mennolong orang yang dalam kesulitan merupakan tindakan yang terpuji 

terlebih transplantasi yang dapat menyelamatkan hidup seseorang dari kematian 

meskipun dilakukan tidak serta merta tidak mempertimbangkan kesehatan donor itu 

sendiri karena berlandaskan kaidah bahwa menghindari kebinasaan lebih diutamakan 

daripada meraih maslahat karena dapat dianggap bunuh diri apabila melakukan tanpa 

                                                           
193 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, h. 757-758. 
194 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, h. 759. 
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mempertimbangkan kesehatan kita dan dilakukan serta merta hanya didasari 

kemanusiaan. 

Pakar hukum Islam kontemporer lainnya memperbolehkan seperti Syeikh Ibn 

Baz, al-Buti, Abd. Allah Kanun dan Yusuf Qardawi serta Abd. Allah al-Faqih 

mengatakan bahwa praktek transplantasi boleh dan kebolehannya itu bersifat 

muqayyad. Seseorang tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya yang justru 

mendatangkan bahaya, kesulitan dan kesengsaraan bagi dirinya.
195

 

Menurut Yusuf Qardawi bahwa ketika seorang muslim diizinkan untuk 

mendermakan organnya semasa hidupnya yang dapat menyengsarakan meskipu 

kemungkinannya sedikit maka dia tidak dilarang setelah ia meninggal dunia.
196

 

Penulis menangkap bahwa ketika mendonorkan organ tubuh semasa hidup 

diperbolehkan yang kemungkinan terdapat mudarat meskipun kecil apalagi ketika 

mewasiatkan organ tubuh yang diambil setelah orang tersebut meninggal dunia yang 

tidak ada mudharat didalamnya. 

Dasar metode yang digunakan oleh Yusuf Qardawi yakni metode bayani yaitu 

metode ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash. Lapangan 

ijtihad bayani hanya sebatas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu 

dari pemahaman yang berbeda.
197

 Pendapat dari hasil ijtihad ini bersifat khusus yang 

memberi makna secara terperinci bahwa memberikan sebagian harta yang 

dikaruniakan oleh Allah swt. ayat tersebut memberi makna terperinci kepada 

seseorang tentang kebaikan dan pemahaman seseorang dalam mendermakan sedikit 

hartanya dan beliau mensifatkan nash tersebut termasuk keseluruhan dari tubuh 

                                                           
195 “Riyadahquran”, Hukum Islam: Pandangan Ulama tentang Transplantasi, Januari 2017. 

https://huki1.blogspot.com/2017/ (25 Januari 2022) 
196 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, h. 762. 
197 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, h. 286. 
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seseorang. Selanjutnya, beliau  menggunakan metode ta’lili yakni ijtihad untuk 

menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan 

dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara qathi maupun dzanni. Beliau 

mensifatkan terhadap hadis yang melarang mematahkan tulang mayat dan 

mengqiyaskan bahwa itu bukan tentang transplantasi organ. 

Transplantasi atau pembedahan mayat sama halnya dengan pembedahan orang 

yang masih hidup,dilakukan dengan penuh kehati-hatian jadi penulis sepakat bahwa 

hadist tersebut tidak mengisyaratkan sebuah transplantasi organ. 

4. Lembaga-Lembaga Ulama kontemporer indonesia 

a. Pakar hukum Islam kontemporer seperti Syekh Ibn Baz, al-Buti, Abd Allah 

Kanun, Yusuf Qardawi, dan Abd Allah al-Faqih semuanya menyatakan bahwa 

praktik transplantasi adalah halal dan muqayyad. Seseorang tidak dapat 

mendonorkan organ tubuhnya karena itu menempatkannya dalam risiko, 

kesulitan, dan kesengsaraan.
198

 Yusuf Qardawi meyakini bahwa tubuh adalah 

anugerah dari Allah swt, namun manusia diberi wewenang untuk menggunakan 

dan membelanjakannya seolah-olah itu adalah harta. Harta adalah milik Allah, 

tetapi manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. 

Apabila manusia diperbolehkan menyumbangkan hartanya maka demikian pula 

dengan organ tubuh diperkenankan untuk orang yang membutuhkannya karena 

organ tubuh sama halnya dengan harta benda. hanya saja, manusia 

diperbolehkan membelanjakan semua harta bendanya tetapi membantasi 

menyumbangkan seluruh organ tubuh.
199

 

                                                           
198 “Riyadahquran”, Hukum Islam: Pandangan Ulama tentang Transplantasi, Januari 2017. 

https://huki1.blogspot.com/2017/ (25 Januari 2022) 
199 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, h. 757-758. 
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Melihat maraknya aksi menyumbang darah yang merupakan bentuk dari 

bagian tubuh pada zaman sekarang dan tersebar di Negara-Negara muslim 

namun tidak seorang ulama mengkarinya bahkan menganjurkannya karena 

seorang muslim harus menolong sesame dan menyelamatkannya dari bahaya 

dengan berlandaskan kaidah bahwa mudharat harus dihilangkan. Beliau lebih 

lanjut menjelaskan bahwasanya berupaya memulihkan orang lain misalnya 

sakit gagal ginjal kemudian seseorang mendermakan satu bagian ginjalnya yang 

bugar maka implementasi tersebut diperbolehkan oleh syara’ bahkan dianggap 

mulia dan mendapat pahala bagi penyumbangnya namun kebolehan 

mendermakan organ tubuh bertabiat adanya keterbatasan yakni individu tak 

diperkenankan mendermakan organ tubuhnya yang dapat mendatangkan bahaya 

untuk dirinya seperti organ tubuh satu-satunya karena dapat menyebabkan 

kematian kepada pendermanya.
200

 

b. Lembaga Pengkajian Majelis Tarjih Muhammadiyah berkeyakinan bahwa jika 

transplantasi dilakukan untuk tujuan pengobatan dan jika tidak dilakukan maka 

nyawa pasien akan terancam, maka hukumnya boleh. Transplantasi organ untuk 

merawat tubuh cacat diklasifikasikan sebagai darurat karena keselamatan 

adalah prioritas utama untuk menghindari konsekuensi psikologis, menurut 

hukum.
201

 

                                                           
200 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, h. 759. 
201 Faturahman Djamil, metode ijtihad majlis tarjih muhammadiyah (Jakarta: Logos 

Publishing House, 1995), h. 117. 
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c. Muktamar Nahdatul Ulama memutuskan dalam ahkamul fuqaha bahwa ada 

transplantasi organ manusia yang diperbolehkan dengan syarat memenuhi 

ketentuan keamanan dan tidak ditemukan selain organ tubuh manusia.
202

 

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa transplantasi diperbolehkan 

apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dibenarkan 

secara syar'i dan tidak menimbulkan dharar bagi pendonor, dan jenis organ 

yang diambil bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kelangsungan 

hidupnya, dan tidak ada perawatan medis selain transplantasi yang tersedia; 

namun, transplantasi hanya diperbolehkan untuk tujuan tolong menolong dan 

bukan untuk keuntungan komersial. Transplantasi juga dapat dilakukan jika 

donor setuju dan jika petugas kesehatan atau pihak lain yang memiliki 

kemampuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan proses transplantasi 

menyarankannya. Klausul lain adalah jika pendapat ahli tentang keberhasilan 

transplantasi organ kepada orang lain diperoleh dari ahli yang berkualitas dan 

dapat diandalkan, maka proses transplantasi akan dilakukan oleh negara. Organ 

reproduksi dan otak tidak dapat ditransplantasikan. Pada 8 Maret 2019, fatwa 

itu dikeluarkan.
203

 

Berikut rangkuman posisi mereka dalam transplantasi organ: 

a. sesuatu yang berfaedah atau al-mashlahah dan ketentraman masyarakat 

Islam memang tidak memperbolehkan segenap acuan gagasan kepada jiwa 

insan termasuk badan seseorang yang telah menjadi jenazah, menurut hukum bisa 

digolongkan sebagai mutilasi kepada badan insan dan perbuatan melanggar buat 

                                                           
202 “Riyadahquran”, Hukum Islam: Pandangan Ulama tentang Transplantasi, Januari 2017. 

https://huki1.blogspot.com/2017/ (25 Januari 2022). 
203 Friski Riana dan Juli Hantoro, “MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubu”, 

nasional.tempo.co, 19 Juni 2019. https://www.google.com/amp/ (25 Januari 2022) 
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orang yang tidak bernyawa apabila seseorang menghilangkan satu bagian organ 

badan insan yang tidak bernyawa kemudian ditransplantasikan kepada badan orang 

lain. Namun demikian, mengumpulkan kebutuhan insan selaku bahan pertimbangan 

penting dicatat sebagai asas hukum Islam. kaidah-kaidah yang menjadi landasan 

seagai berikut: 

1) ketika dihadapkan dua kebutuhan yang saling berlawanan maka keperluan 

yang bisa memuat faedah lebih besar yang diutamakan. 

2) jikalau terdesak mesti memilih ditengah dua perkara itu maka dipilih yang 

teramat enteng kejelekannya. 

3) keterdesakan menyebabkan sesuatu yang tidak diperbolehkan menjelma boleh 

atau mubah. 

Kaidah tersebut diterapkan berlandaskan asas yang mengedepankan 

kebutuhan umum dan merintangi perkara yang berlawanan dengan dirinya. Dengan 

demikian, jikalau kemaslahatan atau dapat dimanfaatkan secara umum yang 

ditampakkan oleh suatu perbuatan lebih tinggi mutu dibandingkan tanda negatifnya, 

maka perbuatan tersebut diizinkan akan tetapi jika akibat yang timbulkan dari 

perbuatan tersebut amat besar daripada faedahnya, maka perbuatan tersebut tidak 

diperbolehkan. 

Dalam hal ini, hukum Islam akan membolehkan perut wanita hamil yang telah 

meninggal untuk dipotong terbuka untuk memulihkan bayinya setiap kali ada gerakan 

yang terdeteksi di perutnya. Akibatnya, pertimbangan kehormatan makhluk yang 

telah meninggal menjadi batal demi hak makhluk hidup. Demikian pula, jika 

diketahui bahwa orang yang meninggal telah menelan berlian atau sepotong emas, 

hukum Islam akan membolehkan perut orang yang meninggal untuk dibedah 
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sehingga barang berharga itu dapat diberikan kepada pemiliknya yang sah. Argumen 

logisnya adalah jika benda itu memang milik orang yang meninggal, maka ahli 

warislah yang akan menerima barang mahal itu. Mengikuti alur pemikiran yang sama, 

dapat dibenarkan untuk mengeluarkan salah satu organ yang diinginkan dari tubuh 

seseorang dan mentransplantasikannya ke dalam tubuh orang lain yang masih hidup 

setelah orang tersebut meninggal. Kegiatan ini mungkin dipandang baik karena 

meningkatkan kualitas hidup individu yang hidup. 

Mesti dicatat bahwa pemberian pernyataan setuju perbolehan perbuatan 

transplantasi oleh ulama yang mendukung bukan serta merta tanpa syarat. Mereka 

menganggap bahwasanya memperbolehkan transplantasi organ mesti dengan 

ketetapan pembatasan seperti: 

1) transplantasi menjadi satu-satunya jalan untuk proses pemulihan yang mampu 

ditempuh. 

2) tingkat keberhasilan prosesdur ini diperhitungkan sangat tinggi. 

3) mempunyai izin dari yang empunya organ atau ahli waris yang hendak 

ditransplantasikan. 

4) dokter yang sungguh-sungguh ditanggung nama bauknya mengakui kematian 

manusia yang hendak diangkat organnya kemudian sebelum dilakukan bedah 

pengambilan organ 

5) penerima donor telah mematuhi prosedur bedah serta keterlibatannya.
204

 

b. Dorongan untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau al-Itsar 

Al-Qur‟an dan sunah Rasul mengulurkan umat Islam dalam melaksanakan 

suatu kegiatan dengan cara bersama-sama untuk mempererat pertalian persahabatan 

                                                           
204 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Fikih Kesehatan: Cloning, Euthanasia, Transfuse Darah, 

Transplantasi Organ Dan Eksperimen Pada Hewan, h. 88-90. 
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mereka. al-Qur‟an menyerukan untuk saling menolong dalam kejikan. Kemudian 

Nabi juga bersabda bahwa kecintaan dan simpati bagi kaum yang beriman laksana 

sekujur jasad, ketika satu diantara yang ada dipenggalan badan kesakitan maka 

semuanya seakan-akan terasa kesakitan seluruhnya akan terasa sakit. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa mendonorkan sebagian organ yang terpenting dalam diri kita dari 

seorang donor hidup kepada saudara kandungnya atau orang lain yang amat 

memerlukan mesti dilihat selaku perbuatan yang bersifat naluri seseorang untuk 

berbuat baik dan menginsafi bahwa mereka mempunyai sesuatu yang dapat berfaedah 

untuk sesama beserta sempadan atau batasan yang perlu diperhatikan, seperti: patut 

mempunyai izin dari pendonor, hanya satu jalur untuk menyembuhkan penyakit yaitu 

transplantasi, tidak membahayakan pendonor dan pencangkokan yang dilakukan 

tingkat keberhasilannya berpeluang tinggi. 

Organ vital seperti jantung tidak boleh di donorkan oleh donor yang masih 

hidup karena dapat menyebabkan kematian seperti yang dijelaskan oleh Syekh Jad al-

Haqq,  berlakunya ketentuan ini tanpa terkecuali meskipun pendonor memberikan 

persetujuan maupun tidak. Ketika donor memberi izin untuk transplantasi maka 

dianggap seperti halnya mebunuh diri sendiri sebaliknya jikalau donor menolak 

memberikan izin maka yang dianggap bersalah telah menghilangkan nyawa orang 

lain adalah seseorang yang melakukan proses transplantasi tersebut. Tidak 

diperbolehkan mengedepankan keselamatan resipien, memelihara jiwa dan tubuh 

orang lain merupakan suatu keharusan melainkan dengan tujuan mulia seperti 

berkorban hidup dengan jihad untuk memelihara agama di tempat pertempuran.
205

 

                                                           
205 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Fikih Kesehatan: Cloning, Euthanasia, Transfuse Darah, 

Transplantasi Organ Dan Eksperimen Pada Hewan, h. 91-92. 
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Hasan al-Syazali, Abdul Salam Abdurrohim dan Abdurrahman 

mengemukakan bahwa pencangkokan diharamkan baik dalam bentuk imbalan atau 

hibah walaupun dalam kondisi darurat.
206

 Peandangan yang mendukung tindakan 

transplantasi yang dikemukakan oleh Muhammad Ro‟fat Usman bahwa atas dasar 

kemaslahatan maka dibolehkan dengan syarat tidak membahayakan donor maupun 

resipien dan seseorang tersebut dapat memelihara kehormatan dan kemuliaan 

manusia. Ulama yang memperbolehkan adanya transplantasi berlandaskan pada 

kebutuhan misalnya orang buta membutuhkan mata Untuk melihat, sangat penting 

untuk membantunya menghindari rintangan yang dia miliki dengan mencari 

penderma dengan berlandaskan kaidah kepelikan mendatangkan kemudahan.
207

 

Ulama kontemporer terdapat berbagai pendapat, ada yang menentang dengan 

alasan menjaga kesucian manusia dan adapun yang mendukung dilakukankannya 

tindakan transplantasi dengan alasan kemaslahatan. Maka dari itu, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa tindakan transplantasi dapat dilakukan atas dasar kemaslahatan 

untuk menyelamatkan hidup orang lain. 

Para pemikir membolehkan transplantasi dengan beberapa syarat: 

1) Transaksi jual-beli organ tidak diperbolehkan karena menjual organ 

hukumnya tidak sah 

2) Seorang muslim dalam keadaan mendesak karena wajib dalam bersosial untuk 

menolong orang yang membutuhkan dengan memenuhi batasan-batasan 

tertentu.
208

 

                                                           
206 Hasan Ali Syazali, Hukum Naqlul A’dha: Al-Insan Fil Fiqhil Islami (Kairo: 2001), h. 109. 
207 Gabtiah, Fikih Kontmporer, h. 147. 
208 Zainal Abiding Bagir, Persoalan-Persoalan Etis Di Sekitar Pencangkokan Organ Dengan 

Ilustrasi Perspektif Islam. Center For Religios And Cross-Cultural Studies Gadjah Mada University 

(April, 2000): h. 7. 
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Beberapa aspek dalam proses pengambilan keputusan ulama, yakni: 

1. Tindakan transplantasi darurat 

Transplantasi organ tampaknya menjadi terapi terapeutik yang diperlukan 

secara medis dalam keadaan darurat. Bagi dokter, transplantasi merupakan jenis 

terapi invasif yang menjadi pilihan terakhir jika terapi non-invasif gagal, karena 

pengobatan non-invasif lebih efektif dalam hal prosedur terapi, biaya, risiko, dan 

efek samping pada sebagian besar kasus medis, tetapi terapi invasif adalah jenis 

terapi kausatif yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab penyakitnya 

sehingga dapat mengurangi tingkat kahbuhnya suatu penyakit. Para ulama fiqh 

memperbolehkan tindakan transplantasi pada kondisi darurat sehingga dapat 

mempertahankan hidup dan memelihara fungsi organ vital tubuh.
209

 

Kaidah fikih yang digunakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan 

sehingga dalam keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya 

dilarang. Tindakan transplantasi tersebut tidak boleh menimbulkan efek 

kemudharatan bagi pemberi donor terutama bagi donor orang yang masih hidup. 

Tindakan transplantasi harus dipertimbangkan secara saksama bahwa maslahah 

yang didatangkan lebih besar daripada mudharat yang ditimbulkan dalam proses 

tersebut agar tujuan terpenuhi. Pertimbangan pula dari sisi mudharat yang dapat 

ditimbulkan oleh resipien dan terutama kepada donor.
210

 

Faktor yang melatarbelakangi dalam mengambil keputusan adalah 

pertimbangan dari segi maslahah yang mana mendatangkan maslahah lebih baik 

dan pertimbanagan tingkat keperluan tindakan transplantasi organ tubuh seperti 

menjaga kelangsungan fungsi vital organ tubuh atau untuk mempertahankan 

                                                           
209 Ahmad Al-Zarqa, Sharh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah, h. 183. 
210 Endy M. Astiwara, Fikih Kedikteran Kontemporer, h.  433. 
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hidup.
211

 Adapun alasan penetapan hukum maslahat dalam transplantasi yakni 

maslahah dharuriyah yang merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh 

kehidupan manusia lantaran apabila salah satu dari prinsipnya, jika prinsip-prinsip 

tersebut tidak ada, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka 

hidup manusia tidak ada artinya; Oleh karena itu, upaya yang dapat menjamin atau 

mengarah pada adanya prinsip-prinsip tersebut adalah murshalah pada tingkat 

dharuri karena Allah memerintahkan manusia untuk melakukan upaya 

pemenuhannya.
212

 

Menurut peneliti bahwa tindakan transplantasi yang dikemukakan oleh para 

ulama dapat dilakukan dalam kondisi darurat dilihat berdasarkan kemaslahatan 

yang diperoleh dalam tindakan transplantasi dengan menggunakan metode 

maslahah mursalah. 

2. Transplantasi dari sudut pandang penerima 

Tindakan transplantasi merupakan solusi bagi resipien yang dalam keadaan 

darurat. Contohnya orang yang menjalani kehidupan dengan tidak memiliki kaki 

atau hanya memiliki satu kaki akan merasa sangat terbatas dalam bersosial, 

Alhasil, kaki palsu akan memudahkan menjalani kehidupan baru.
213

 

3. Transplantasi dari sudut pandang pemberi donor 

Para ulama membolehkan apabila mendatangkan manfaat dengan dilakukannya 

transplantasi dalam keadaan darurat baik yang asalnya mengandung keharaman 

seperti hewan yang najis. 

                                                           
211 Endy M. Astiwara, Fikih Kedikteran Kontemporer, h. 434. 
212 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, h. 371. 
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4. Masalah izin transplantasi. Tindakan medis tidak dilarang untuk dilakukan apabila 

atas dasar keterpaksaan atau darurat dan mengutamakan kemslahatan daripada 

mudharat yang ditimbulkan.
214

 

Mayoritas ulama memperbolehkan transplantasi dengan tujuan bahwa: 

1. Tujuan dari transplantasi adalah untuk perbaikan sebagaimana dalam QS. al-

Nisa‟/4: 29: 

ا الَِّيْيَن ٰاَمنَُْوا ََل َْأُْكُلوْٓا اَْمَواَلُكْم يَٰٓ  ََ ْنُكْم ۗ َوََل تََْقتَُُلوْٓا يَُّ َنُكْم ِِبْلَباِطِل ِاَلَّٓ َاْن َتُكْوَن ِِتَارًَة َعْن تَََراٍض مِّ بََيَْ
َ َكاَن ِبُكْم َرِحْيًما )   (۹ٕاَنَُْفَسُكْم ۗ ِانَّ الَّلّٰ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 
dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

215
 

2. Atas dasar kedaruratan sebagaimana QS. Al-an‟am/6:119: 

َْ َفصََّل َلُكْم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم ِاَلَّ َما اْضطُرِْرُُتْ اِلَْيِو َۗواِ َوَما َلُكْم َاَلَّ َْأُْكلُ  نَّ َكِِيَْرًا ْوا ِمَّا ذُِكَر اْسُم الَّلِّٰ َعَلْيِو َوَق
َِْينَ  ْم ِبَغْْيِ ِعْلٍم ِۗانَّ َربََّك ُىَو اَْعَلُم ِِبْلُمْعَت َِ  لَُّيِضلُّْوَن ِِبَْىَوۤاىِٕ

Terjemahnya: 

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah 
menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang 
terpaksa kamu memakannya. Dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) 
benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa 
pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan-Mu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-
orang yang melampaui batas.

216
 

3. Atas dasar kebutuhan sebagaimana firman Allah swt. QS al-Maidah/ 5:2: 

َ ِۗانَّ الَّلَّٰ  َواِن َۖواتََُّقوا الَّلّٰ َْ ُِْ َواْلُع َِ َوتَََعاَونَُْوا َعَلى اْلِبِّ َوالتََّْقٰوۖى َوََل تَََعاَونَُْوا َعَلى اَْلِ َُ اْلِعَقا َِْي   َش
Terjemahnya: 

                                                           
214 Endy M. Astiwara, Fikih Kedikteran Kontemporer, h. 437. 
215 Al-Jumanatul „Ali, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 83. 
216 Al-Jumanatul „Ali, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 143. 
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Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

217
 

A. PROSES TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

Beberapa hal yang harus dipastikan sebelum transplantasi dapat dilakukan 

seorang penerima donor yakni: 

1. Menunggu organ yang cocok 

Seseorang harus nendapatkan donor yang cocok untuk dapat menjalankan 

prosedur transplantasi sel badan, elok dari organ masih hidup maupun telah 

meninggal dunia. Seorang penerima harus menunggu antrean karena ketersediaan 

organ tidak sebanding dengan jumlahnya permintaan. Beberapa yang dapat 

mempengaruhi waktu seseorang dalam mendapatkan organ yang cocok: 

a. Golongan darah penerima. Mendapatkan organ yang sesuai membutuhkan 

waktu lebih lama bagi penerima yang golongan darahnya berjenis langka. 

b. spesies 

c. ukuran tubuh penerima 

d. Ukuran organ yang hendak didonorkan 

e. Kegawat daruratan medis. Di dahulukan bagi pasien yang dalam keadaan 

terdesak. 

f. Jumlah antrian untuk memperoleh organ. 

g. banyaknya insan yang bersiap menjadi pendonor.
218

 

Setelah mendapatkan donor yang cocok maka resipien dapat bernapas lega 

namun harus mempersiapkan seperti: 

                                                           
217 Al-Jumanatul „Ali, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 106. 
218 Nina Hertiwi Putri, “fakta seputar transplantasi organ, termasuk manfaat dan resikonya”, 

sehatq.com, 06 Mei 2020. 
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a. Persiapan mental. Harus mempersiapan mental untuk menghadapi tindakan 

transplantasi organ dan konsultasi kepada dokter tentang segala keluhan maka 

dokter akan menjelaskan segala kemungkinan yang akan terjadi serta banyak 

bertanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan tersebut. 

b. Perhatikan gaya hidup. Resipien organ membutuhkan gaya hidup baik 

sebelum maupun sesudah dilakukan tindakan transplantasi tersebut seperti 

menurunkan berat badan atau berhenti merokok.  

c. Persiapan finansial. Persiapan biaya dalam transplantasi sangat dibutuhkan 

karena prosedur yang akan dijalani membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

d. Konsultasi ke dokter. Perlunya untuk berkonsultasi ke dokter untuk 

mengetahui kapan harus berada di rumah sakit, resiko yang mungkin terjadi, 

tingkat keberhasilan, lama perawatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.
219

 

2. Pedoman sebelum dan sewaktu operasi transplantasi organ 

Jadwal bedah transplantasi dikeluarkan jauh-jauh hari Sebelum tindakan 

dilakukan. Beberapa persiapan yang dilakukan oleh resipien, donor dan tim medis 

dalam jangka waktu mempersiapkan tindakan transplantasi seperti pemeriksaan 

lengkap, menjalani persiapan operasi Setelah masuk rumah sakit maka pendonor dan 

resipien datang di rumah sakit diperkirakan dalam tempo berbarengan, petugas 

operasi berarti  menempuh bermacam-macam protokol yang patut dilalui sebelum 

operasi kemudian Pemberi donor dan resipien berarti menempuh tes kembali untuk 

memastikan sungguh-sungguh kesesuaian organ serta petugas menjnguraikan secara 

terperinci pada pasien berkenaan jenjang yang hendak ditempuh. 

                                                           
219 Lika aprilia, “transplantasi organ”, hellosehat, 23 November 2021. 
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Operasi transplantasi organ dilakukan dengan kombinasi anestesi umum dan 

lokal untuk memastikan bahwa penerima dan donor bebas dari rasa sakit selama 

prosedur. Tergantung pada jenis organ yang ditransplantasikan, teknik yang 

digunakan untuk transplantasi mungkin berbeda. 

3. Tata usaha setelah tindakan dilakukan 

Sesudah tindakan dilakukan maka tim dokter dan perawat membawa resipien 

di ruang ICU guna memperoleh perawatan eksklusif dan pasien diberi obat-obatan 

yang akan mendukung pemulihan.
220

 Selama pemulihan maka hal yang paling yang 

diprioritaskan untuk pasien adalah dapat bergerak dan aktif kembali seperti duduk 

dikursi beberapa hari setelah tindakan. Para dokter dan perawat akan menilai kondisi 

pasien sebelum dan sesudah transplantasi dan waktu yang dibutuhkan dalam 

pemulihan di rumah sakit bagi pasien sangatlah bervariasi. 

Adapun tahapan perawatan pasca operasi pada pasien yakni: 

a. Proses perpindahan pasien dari kamar pembedahan ke ruangan perawatan 

pasca anestesi atau ruangan pemulangan dengan perhitungan matang 

mengenai keadaan irisan pembedahan dan peralihan mengenai pembuluh 

darah atau vaskular karena perawat anestesi bertanggung jawab sesuai dengan 

perhitungan dokter anastesi.
221

 Kemudian sesudah pasien tiba di ruangan 

pengembalian kesehatan maka perawat lekas memasang alat pengontrol, 

oksigen maupun menjalankan penelaahan berkenaan fisiologis. Seluruh hasil 

mengintervensi dan penyelidikan perihal cara merawat yang sudah diberikan 

kepada pasien di ruangan pemulihan dapat didokumentasikan oleh perawat. 

                                                           
220 Nina Hertiwi Putri, “fakta seputar transplantasi organ, termasuk manfaat dan resikonya”, 
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Pasien dirawat diruang pemulihan minimal selama satu jam atau sampai 

tanda-tanda vital stabil.
222

 

b. Perawatan pasca operasi di ruang pemulihan dilakukan pada pasien yang telah 

melakukan tindakan operasi hingga pasien dalam kondisi stabil tanpa 

komplikasi. Pasien akan tetap berada di ruang pemulihan sampai secara 

keseluruhan pulih dari pengaruh anastesi yang mencakup kestabilan tekanan 

darah, saturasi oksigen minimal 95%, fungsi pernafasan yang edukatif dan 

tingkat kesadaran yang baik.
223

 

Tujuan dari perawatan pasien di ruang pemulihan yakni mempertahankan 

jalan nafas, mempertahankan sirkulasi darah, mempertahankan oksigen dan 

memonitoring kondisi umum pasien serta memonitoring keseimbangan cairan.
224

 

Beberapa hal yang harus di ketahui perawat anastesi di ruang pemulihan 

yakni: 

1) Jenis operasi yang dilakukan pasien akan mempengaruhi perawatan setelah 

operasi 

2) Jenis anastesi yang diberikan pasien akan memberikan respon berbeda-beda 

yang berpengaruh dalam pemberian posisi pada pasien pasca operasi 

3) Kondisi psikologis pasien pada fase pre operatif akan memberikan informasi 

yang berkaitan dengan perawatan pasca operasi. 

4) Jumlah pendarahan intra operasi harus diperhatikan sebagai penentu 

pemberian transfuse yang dibutuhkan pasien di ruang pemulihan. 
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5) Jumlah dan jenis terapi cairan intra operasi harus diperhatikan karena apabila 

output urine kurang dari 30 ml/jam maka artinya terjadi masalah pada fungsi 

ginjal 

6) Komplikasi selama operasi mencakup hipotensi, hipotermi dan hipertermi.
225

 

c. Pemindahan pasien ke ruang perawatan dilandasi pertimbangan resiko yang 

mungkin terjadi sehingga dapat mempertahankan kestabilan kondisi pasien. 

Perawat harus siap siaga apabila terjadi pemberhentian nafas, vomitus dan aspirasi 

selama pemindahan pasien.
226

 Proses pemindahan pasien secara keseluruhan 

ditentukan oleh dokter yang bertanggung jawab atau pasien telah memenuhi syarat 

untuk keluar dari ruang pemulihan. Pasien yang telah memperoleh total nilai 9 

atau 10 berdasarkan perhitungan aldrete score dapat dipindahkan ke ruang 

perawatan.
227

 

d. Perawatan di ruang bangsal, memiliki tujuan yakni: 

1) Memberikan informasi mengenai operasi yang dilakukan dan kemungkinan 

efek samping yang ditimbulkan. 

2) Manjaga pasien dalam keadaan fisik dan psikologisnya yang baik terhadap 

pelaksanaan operasi 

3) Melaksanakan prosedur pre operasi dalam upaya untuk meminimalkan 

komplikasi selama periode operasi 

4) Mencegah terjadinya komplikasi pasca operasi 
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5) Memulihkan kesehatan pasien secara optimal dan ketergantungan setelah 

operasi.
228

 

Beberapa hal yang dilakukan di ruang bangsal pada pasien, yakni: 

1) Monitoring tanda-tanda vital, kondisi umum dan komplikasi 

2) Memanajemen luka untuk memastikan tidak ada perdarahan disekitar luka 

untuk mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi resiko komplikasi 

dan meminimalkan biaya perawatan. 

3) Mobilisasi dengan range of motion (ROM) untuk mengembalikan 

keseimbangan neuromuscular. Hampir semua pasien khawatir untuk bergerak 

setelah melakukan tindakan operasi padahal mobilisasi dibutuhkan sedini 

mungkin. Apabila pasien pasca operasi melakukan aktivitas bergerak akan 

mencegah kekakuan otot sehingga rasa nyeri berkurang, peredaran darah 

lancar, memperbaiki metabolism dan memperbaiki fungsi fisiologis organ-

organ akan mempercepat penyembuhan luka. 

4) Analgesik diberikan secara intravena untuk mengontrol rasa sakit, terutama 

selama operasi perut. 

5) Posisi tempat tidur dalam mengurangi mual dan muntah dengan cara 

dimiringkan, misalnya dengan meninggikan kaki sambil menjaga tubuh dalam 

posisi istirahat yang datar. 

6) Pemberian cairan melalui mulut dan intravena tergantung pada kehilangan 

cairan intraoperatif, keluaran urin, lama operasi, dan jumlah cairan yang 

diterima selama pemulihan. Keluaran cairan lebih dari 30 ml/jam digunakan 

untuk menilai pemberian cairan edukasi pada pasien dengan ginjal normal. 
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7) Pemenuhan nutrisi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan imun dan 

mempercepat penyembuhan luka. Operasi monir dalam pemberian makanan 

diperbolehkan ketika pasien sudah sadar sedangkan pada operasi mayor tidak 

dianjurkan, pasien ketika sudah sadar boleh meminum air dengan syarat tidak 

boleh air es karena dapat menurunkan mobilitas usus. Hari pertama dapat 

diberikan cairan yang encer apabila sudah mengeluarkan flatus. 

8) Pasien membutuhkan rehabilitasi untuk sembuh dari penyakitnya. Kegiatan 

khusus termasuk dalam proses rehabilitasi untuk membantu pasien pulih 

secepat mungkin. 

9) Change planning, yaitu strategi pemulangan pasien dan menginformasikan 

kepada pasien dan keluarga tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

sehubungan dengan kondisi pasien pascaoperasi.
229

 

Setelah operasi dilakukan maka mobilisasi pada pasien sangat penting untuk 

dilakukan dikarenakan latihan dapat mempercepat kesembuhan seperti 

mengembalikan aktivitas pasien dan mempertahankan fungsi tubuh, mobilisasi pada 

pasien dapat dilakukan mulai dari latihan diatas tempat tidur sampai dapat turun dan 

belajar untuk berjalan. 

 Tahapan dalam melakukan mobilisasi pasca operasi yakni: 

a. Setelah 6 sampai 8 jam pasca operasi maka kegiatan fisik dapat dilakukan 

diatas tempat tidur yakni dengan menggerakan tangan dan kaki kemudian di 

tekuk dan diluruskan, melakukan miring kanan atau miring kiri serta 

mengontraksikan otot-otot dengan anggota tubuh lainnya 

                                                           
229 Abdul Majid dkk, Keperawatan Perioperatif diakses www.scholar.google.co.id 



125 
 

b. Setelah 12 samapai 24 jam pasca operasi atau lebih awal tubuh sudah dapat 

diposisikan untuk duduk kemudian dapat menggantungkan kaki dilantai 

dengan menggerak-gerakan kaki. 

c. Setelah hari ke dua pasca operasi, rata-rata pasien yang di rawat di bangsal 

dan tidak memiliki hambatan untuk berjalan memungkinkan sudah dapat 

berdiri dan berjalan menuju ke kamar mandi. Pasien diusahaan dapat 

beraktivitas kembali seperti biasa setela melakukan operasi karena untuk 

mengembalikan fungsi-fungsi dan melakukan aktivitas sehari-hari pasien.
230

 

Setelah beberapa hari pasca operasi, seorang pasien masih kesulitan untuk 

makan dan Pasien akan dirawat sampai kesembuhannya dianggap memuaskan, dan 

setelah mendapat izin untuk pulang, pasien harus mengikuti petunjuk dokter, antara 

lain: 

a. Mandi setiap hari dan bersihkan area operasi dengan sabun dan air, lalu 

keringkan dengan lembut. 

b. Konsumsi makanan bergizi dan patuhi anjuran diet dokter. 

c. Secara bertahap melanjutkan aktivitas normal 

d. Memulai olahraga ringan dengan jalan santai 

e. Selama 6 minggu pertama setelah operasi, jangan angkat beban dengan berat 

lebih dari 2 kg. 
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B. DAMPAK TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

Ketika organ tubuh seseorang rusak parah dan tidak berfungsi lagi, satu-

satunya pilihan adalah mengganti organ yang rusak tersebut. Transplantasi organ 

adalah salah satu prosedur medis yang paling signifikan. 

Pasca operasi merupakan tahap akhir dari perawatan preopratif, tahap pasca 

operasi bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien yakni menghilangkan atau 

mengurangi rasa nyeri, menjaga kesehatan fisiologis pasien serta mencegah 

timbulnya komplikasi. Perawatan pada tahap ini berfokus untuk pemulihan kesehatan 

pasien yakni menstabilkan kondisi pasien, menghilangkan rasa nyeri dan mencegah 

timbulnya komplikasi.
231

 Untuk mencegah adanya komplikasi yang dapat 

membahayakan pasien maka dibutuhkan pengkajian dan penanganan karena dalam 

pengkajian yang cermat dan tepat dapat membantu mempercepat intervensi dan 

pengembalian fungsi optimal pasien.
232

 

Masalah utama dari segi donor dan penerima adalah risiko medis dalam 

transplantasi, yang mencakup penolakan jangka pendek dan jangka panjang dari 

tubuh penerima dalam transplantasi, serta risiko untuk donor, yang meliputi 

kegagalan fungsional karena pengurangan dalam fungsi organ yang diangkat.
233

 

Penolakan dari tubuh penerima setelah operasi dapat dibayangkan dan dapat 

mengakibatkan kematian; namun, meskipun risiko kematiannya rendah, tidak 

menutup kemungkinan. Satu dari setiap 1000 pasien yang dikemukakan oleh dr. Lye 
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Wai Choong dalam jurnal hokum Sonya Arini atas kasus kematian karena 

komplikasi.
234

 Adanya penolakan organ yang disebabkan oleh sistem kekebalan alami 

yang akan menolak benda asing yang masuk secara spontan. Sistem kekebalan tubuh 

penerima secara alami akan menolak organ dari tubuh donor. Pembekuan darah atau 

disfungsi organ yang menyebabkan kematian pada penerima adalah contoh sinyal 

penolakan. Namun, seiring kemajuan teknologi, masalah yang timbul akibat 

transplantasi dapat diselesaikan.
235

 

Adapun beberapa resiko trasnplantasi yang dimungkinkan timbul, seperti: 

1. Efek samping dari anestesi 

2. Perdarahan pembedahan 

3. Komplikasi setelah operasi seperti infeksi 

4. Meningkatkan risiko infeksi karena penggunaan obat-obatan yang harus diminum 

setelah transplantasi  

5. Penolakan organ oleh tubuh 

6. Kegagalan organ
236

 

Komplikasi yang dapat terjadi pascaoperasi adalah: 

a. Hemorangi adalah pendarahan setelah operasi yang dapat menyebabkan syok dan 

apabila pendarahan hebat maka dapat berakibat fatal pada pasien. 

b. Hipotensi setelah operasi disebabkan banyaknya kehilangan darah, hipotensi 

merupakan salah satu tanda syok yang disebabkan oleh pendarahan hebat. 
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c. Hipertensi pasca operasi biasanya disebabkan oleh trauma pembedahan sebelum 

dilakukan tindakan operasi dan dapat berakibat stroke pada pasien. 

d. Hipoksia yakni kekurangan oksigen dalam jaringan. Hipoksemia terjadi karena 

efek obat anastesi yang menekan system pernafasan sehingga mengganggu 

oksigen dalam darah yang disebabkan oleh mucus atau lender yang menyumbat 

jalan nafas. 

e. Hipotermia terjadi pada pasien yang mengeluh kedingian pasca operasi. 

f. Ketidaknyamanan pasca operasi yang dialami pasien diantaranya: 

1) Nyeri yang dirasakan pasien yang telah melakukan operasi dapat menyebabkan 

keterbatasan aktivitas fisik dan hal tersebut dapat menyebabkan ketakutan 

pasien untuk bergerak.
237

 Nyeri yang dialami oleh pasien harus segera ditangani 

karena dapat mengakibatkan komplikasi dan trauma pada pasien, nyeri tersebut 

disebabkan oleh stimulus yang bersifat fisik, psikologis, subjektif sehingga 

respon setiap orang berbeda-beda.
238

 

2) Mual dan muntah dialami pasien dalam waktu 24 jam setelah operasi yang 

disebabkan oleh factor anastesi. Jenis operasi dan durasi waktu operasi 

menyebabkan meningkatnya intensitas mual dan muntah pada pasien. Mual dan 

muntah tersebut dapat menyebabkan menurunnya intensitas hidup pasien, 

memperpanjang rawat inap, menunda waktu pasien untuk beraktivitas keras, 
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meningkatkan biaya perawatan pre operatif.
239

 Durasi pengosongan lambung 

yang disebabkan oleh nyeri seperti pergerakan tiba-tiba dan perubahan posisi 

dapat memicu mual dan muntah
240

 

3) Distensi abdomen yakni peningkatan tekanan dikarena penumpukan gas atau 

cairan dalam perut. Cara untuk mengatasi dengan bergerak minimal duduk 

tegak ditempat tidur, berpindah dari satu posisi ke posisi berikutnya dan latihan 

berjalan akan membantu untuk mempercepat keluarnya gas atau flatus. 

4) Retensi urine disebabkan oleh efek anastesi karena terpasangnya ketetr urine 

selama operasi akan menyusahkan pasien untuk berkemih. 

5) Konstipasi yakni dampak anastesi yang menimbulkan keterlambatan gerak 

peristaltic usus sehingga menyulitkan untuk mengeluarkan feses 

6) Gelisah dan sulit tidur pasca operasi 

7) Infeksi yang ditandai dengan nyeri hebat, bengkak disekitar luka operasi dan 

meningkatkan sel darah putih pada  jumlah yang banyak serta meningkatkan 

suhu selama 2 samapai 3 hari. 

Selain komplikasi dari obat-obatan setelah tindakan transplantasi maka dapat 

menyebabkan juga masalah kesehatan yang lain seperti diabetes, hipertensi, 

kolekstrol, pencernaan bahkan seksual.
241

 

Adapun beberapa manfaat transplantasi organ tubuh, yaitu: 
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a. Hindari operasi yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, seperti 

cuci darah atau cuci darah. 

b. Meningkatkan harapan hidup rata-rata 

c. Jalani gaya hidup yang lebih sehat dan ketidaknyamanan yang Anda alami 

mungkin hilang. 

d. Tingkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. 

e. Mengurangi kemungkinan menjadi cacat 

f. Mengurangi jumlah operasi yang diperlukan 

g. Mengurangi jumlah obat yang dibutuhkan 

h. Mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan di rumah sakit. 

Setiap prosedur medis selalu memiliki manfaat dan resiko begitupun 

transplantasi organ tubuh akan tetapi seluas prosedur ini dilakukan, faedah yang 

diperoleh amat banyak dibandingkan resiko yang barangkali terjadi hingga 

transplantasi masih menjadi preferensi bagi anak Adam yang memerlukan.
242
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BAB IV 

PRINSIP DASAR, PROSES DAN DAMPAK POSITIF TRANSPLANTASI ORGAN 

TUBUH 

A. Prinsip Dasar Transplantasi Organ Tubuh 

1. Tidak Membahayakan Donor 

Seseorang yang ingin mengajukan diri sebagai donor mesti mempunyai keadaan 

kesehatan tidak urung dan tidak mempunyai penyebab gangguan fungsi organ tertentu serta 

tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun karena seseorang berhak menolak untuk jadi 

pendonor apabila bertentangan dengan keinginannya.
243

 

Melakukan tindakan transplantasi organ tubuh harus mengutamakan keselamatan 

donor itu sendiri sebelum memikirkan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. 

Sebagaimana Undang-Undang No.36 tahun 2009 berkenaan kesehatan bahwa terdapat pada 

pasal 64 ayat 2 yang menyatakan bahwa seorang donor dalam pengambilan organ atau 

jaringan tubuhnya patut mencermati kesehatan penderma yang terlibat dan memperoleh 

persetuannya ataupun keluarganya. 

Kemuliaan manusia sangat dijunjung tinggi oleh Islam baik yang bernyawa maupun 

setelah meninggal dunia karena manusia memiliki banyak kelebihan dibandingkan makhluk 

ciptaan tuhan lainnya. Manusia diberi keistimewaan baik dari akal yang pintar untuk 

berfikir, bentuk tubuh dan kemampuan untuk beradabtasi dengan alam semesta. Kemuliaan 

yang Allah berikan untuk manusia daripada makhluk Allah lainnya maka manusia dilarang 

untuk menginjak-injak martabat satu sama lain.
244

 

Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa janganlah 

membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Seseorang tidak diperkenankan untuk 

                                                           
243 Kevin Adrian, “Seputar Donor Organ Dan Hal-Hal Yang Penting Untuk Diketahui”, alodokter, 9 

Februari 2021. http://www.alodokter.com/ (8 Januari 2022). 
244 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, h. 124. 

123 



124 
 

mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, apabila dikaitkan dengan 

transplantasi maka dibolehkan mengambil organ tubuh orang lain jika tidak ada jalan lain 

atau dalam kondisi darurat. Jalan ini ditempuh apabila pengobatan tidak membuahkan hasil 

maka untuk keselamatan penderita, transplantasi menjadi pilihan untuk bertahan hidup. QS. 

al-Baqarah/2: 195: 

َ ُيُِبُّ  ُلَكِة ۛ َوَاْحِسنَُْوا ۛ ِانَّ الَّلّٰ َْ َِْيُكْم ِاََل التََّ َ َواَْنِفُقْوا ِفْ َسِبْيِل الَّلِّٰ َوََل تَُْلُقْوا ِِبَْي ْْ  (۹٥ٔ)  اْلُمْحِسِن
Terjemahnya: 

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah menjatuhkan 
dirimu sendiri kedalam binasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang berbuat baik.”

245
 

Maka dari itu, seorng pendonor tidak diperkenankan untuk melakukan transplantasi 

apabila itu adalah organ satu-satunya yang dimiliki karena pendonor tidak akan bisa hidup 

tanpa keberadaan organ tersebut dan kaidah fikih tidak memperkenankan melenyapkan 

dharar atau kesulitan orang lain dan mendatangkan dharar bagi diri sendiri.
246

 

Sebagaimana kaidah fikih: 

ٌم َعَلى َجْلِب الَصاِلحِ  ََّ َُِمَق َفاِس
َ
 َدْفُع امل

“menolak mufsadah didahulukan daripada meraih maslahat” 

Mengingatkan manusia untuk tidak tergesah-gesah dalam mengambil keputusan 

yang bisa saja mengakibatkan dirinya sendiri celaka meskipun tujuannya yang mulia demi 

kemanusiaan. Sebelum bertindak harus memikirkan masa depan untuk dirinya sendiri baik 

dari ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya termasuk apabila sewaktu-waktu organ yang 

tinggal satu itu mengalami gangguan dan tidak berfungsi secara normal.
247
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Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya. Contoh tidak boleh 

mengatasi bahaya atau membinasakan yang dapat membahayakan jiwa seseorang dengan 

menimbulkan ancaman bahaya bagi orang yang mendonorkan organnya.
248

 

Islam tidak mengizinkan transplantasi dalam keadaan koma karena: 

a. dilarang melahirkan kesengsaraan untuk diri sendiri dan tidak diperbolehkan pula 

mendatangkan kesulitan untuk insan lain. contohnya organ tubuh seseorang diambil 

yang belum dinyatakan meninggal secara klinis dan yuridis maka itu akan menimbulkan 

mudarat untuk pendonor karena mempercepat menjemput kematiannya. 

b. Manusia wajib berikhtiar untuk kesembuhan penyakitnya dan bertahan hidup meskipun 

bernyawa dan meninggal berada di tangan Allah swt., oleh karenanya, insan tak 

diperbolehkan berusaha untuk mengakhiri nyawanya sendiri atau bunuh diri maupun 

mempercepat kematian insan lain sekalipun perbuatan tersebut dilaksanakan oleh 

ahlinya atau dokter dengan tujuan untuk membantu menghilangkan penderiaan pasien. 

Islam mengizinkan transplantasi dalam kondisi kematian hukum dan klinis dengan 

batasan sebagai berikut: 

a. Organ penerima donor (penerima) berada dalam keadaan darurat yang mengancam 

jiwa dan telah menjalani perawatan medis dan non-medis tanpa hasil. 

b. Dipastikan transplantasi tidak akan menimbulkan kesulitan bagi penerimanya, 

sehingga kondisinya lebih buruk dari sebelumnya.
249

 

2. Gratis (larangan jual-beli organ) 

Tujuan dibentuknya sebuah undang-undang untuk dipergunakan sebagaimana 

fungsi sebenarnya. Salah satu adalah untuk melindungi reputasi masyarakat atau subjek 

hukum baik perorangan maupun berbentuk badan namun dalam hal pengaplikasian banyak 

sekali penyelewengan bahkan undang-undang dijadikan gembok untuk mengunci 
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kebebasan warga Negara untuk mengeluarkan aspirasi, mengkritik dan mengungkap 

kebenaran. Ancaman pidana yang berat dapat menjadi batu loncatan bagi setiap warga 

Negara untuk berekpresi seperti yang telah dikemukakan bahwa prinsip dasarnya sebuah 

transplantasi adalah sebuah kerelaan. Penandatanganan sebuah tindak medik oleh seorang 

pasien sebagai pendonor harus dalam keadaan tanpa tekanan dari pihak manapun. Pasien 

secara sadar sepenuhnya untuk merelakan organ tubuhnya untuk diambil. Kebanyakan 

pendonor tidak memikirkan berakibat yang akan dialami setelah dilakukan tindakan, 

mereka hanya memikirkan dengan cara ini mereka akan mendapatkan uang untuk 

melanjutkan hidup tanpa memikirkan akibatnya.
250

 

Transplantasi dikerjakan hanya atas asas kemanusiaan dan tidak dapat 

diperjualbelikan, hal tersebut telah diatur dalam UU RI No. 36 tahun 2009 berkenaan 

kesehatan pada pasal 64 ayat 2 dan 3. Kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 

53 tahun 2021 pasal 3 bahwa transplantasi hanya bertujuan untuk kemanusiaan yang 

didapatkan dari seorang donor dengan cara sukarela dan larangan untuk diperjual belikan 

dengan dalih apapun. Masyarakat dapat berperan untuk mencegah terjadinya jual beli organ 

dengan cara melakukan pengaduan atau laporan yang telah diatur dalam pasal 64 

Pearaturan Pemerintah. Apabila terdapat seseorang dengan sengaja memperjual belikan 

organ tubuhnya sebagaimana dalam UU maka dikenakan pidana maksimal 10 tahun dan 

denda maksimal sejumlah satu miliar rupiah. Hukum positif tidak memperbolehkan 

perdagangan atau transaksi perniagaan dalam transplantasi dengan dalih apapun dan apabila 

dengan sengaja ada yang melakukannya maka akan dipidanakan. 

Tokoh ulama fikih tak memperkenankan individu untuk memperdagangkan organ 

tubuhnya lantaran hal tersebut bisa saja dapat membahayakan untuk dirinya sendiri namun 

dikarenakan faktor ekonomi mereka tidak mempertimbangkan dampak yang akan timbul 
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Indonesia. Jurnal Kontruksi Hukum; 2 No. 2 (2021); h. 663. Di Scholar.google.co.id Di Akses (12-10-2021). 
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untuk dirinya sendiri. Firman Allah swt. QS. al-Baqarah ayat 195 bahwa manusia 

diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya dijalan Allah namun jangan sampai 

menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Allah swt. juga menyerukan untuk bertingkah 

laku baik sebab Allah menyukai manusia yang melakukan perbuatan baik. 

Syekh Muhammas Mutawalli Asy Sya‟rawi Al-Adawi mengemukakan pendapatnya 

bahwa segala bentuk perniagaan dari organ tubuh orang diharamkan baik dalam kondisi 

masih bernyawa ataupun telah meninggal dunia karena pada dasarnya manusia tidak 

memiliki nilai pertukaran.
251

 Memperjualbelikan organ tubuh bisa fisik manusia menjadi 

rusak, berangkat dari alasan itulah Muhammad bin Ibrahim secara gamblang menyatakan 

haram jual beli organ. Beliau berpendapat bahwa apabila tidak ada elemen keterpaksaan 

maka ketentuan menjual organ badan insan tidak diperbolehkan menjual sebagian anggota 

badan insan kecuali kondisi darurat ia boleh menyerahkan dengan harga tertentu hanya saja 

sama sekali dilarang mengambil uangnya. Apabila seseorang memberikan atau 

menghibahkan organnya sesudah ia meninggal dunia lantaran keperluan genting maka ia 

diperbolehkan mengambil upahnya. Semasa hidup tidak diperbolehkan menghibahkan 

maupun memperjualbelikan organnya kepada orang lain lantaran pelaksanaan tersebut 

dapat merusak badan dan kemungkinan tidak mengindahkan keharusan-keharusan 

agamanya. Seseorang tidak diperbolehkan menjual kepunyaan orang lain tidak dengan 

persetujuan yang empunya karena termasuk penyalahgunaan.
252

 

Pemanfaatan organ tubuh baik yang bernyawa ataupun yang telah meninggal dunia 

namun mengharamkan untuk diperjual belikan. Menurut al-Kasani bahwa adapun tulang 

manusia dan rambutnya tidak diperbolehkan dijual bukan karena najis melainkan untuk 

menghormatinya. Menjual organ tubuh dapat diartikan dengan merendahkannya. Perlu 
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diperhatikan bahwa bolehnya mendonorkan organnya tidak berarti diperbolehkannya 

memperjual-belikannya lantaran memperjual-belikan itu digariskan para fakih bahwa 

pertukaran harta secara ikhlas padahal badan insan bukan harta yang bisa diperalihkan dan 

ditawarkan sehingga badan insan bisa menjadi bendang diperdagangkan namun apabila 

pemberi donor mendapat sejumlah uang dari memanfaatkan organnya  tanpa ketentuan 

sebelumnya hanya semata-mata penghormatan atau penghargaan atas pertolongannya maka 

hukumnya diperbolehkan atau jaiz bahkan dianggap perbuatan yang terpuji dan termasuk 

akhlak yang mulia.
253

 Yusuf Qardawy juga mengemukakan hal yang sama bahwa 

memanfaatkan organ dengan imbalan sejumlah uang kepada penderma hanya semata-mata 

penghargaan tanpa ketentuan atau syarat terlebih dahulu maka hukumnya boleh.
254

 

perdagangan organ pada prinsipnya dilarang dengan alasan apapun karena organ 

adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga yang sulit untuk diterima kembali jika dijual 

kepada orang lain. Karena tidak ada seorangpun yang dapat menduplikasi organ-organ yang 

terdapat pada manusia, maka organ-organ tersebut harus dijaga dan dipelihara agar tetap 

utuh dan berfungsi dengan baik. Meskipun sebagian ulama membolehkan transplantasi, ini 

tidak berarti bahwa mereka juga membolehkan perdagangan organ tubuh karena jual beli 

keduanya merupakan pertukaran aset. dengan bebas, sedangkan tubuh manusia bukanlah 

harta benda yang dapat ditukar dan ditawarkan sampai orang diperjualbelikan.
255

 

Memperdagangkan organ tubuh untuk kepetingan transplantasi organ tubuh 

merupakan tindakan yang dilarang baik dari segi agama maupun undang-undang meskipun 

transplantasi dibolehkan oleh sebagian ulama dan dilegalkan oleh undang-undang. 
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3. Mewasiatkan Organ Tubuh 

Wasiat juga dikenal sebagai wasiat, adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang 

tentang keinginannya setelah dia meninggal. Pernyataan seperti itu pada dasarnya sepihak 

dan dapat dicabut oleh pembuatnya sewaktu-waktu.
256

 

Pembuatan wasiat medik dalam transplantasi telah diatur dalam PP No. 53 tahun 

2021 pada pasal 4 ayat 4 bahwa mengerahkan pendonor dalam upaya meningkatkan donasi 

dan ketersediaan organ berupa fasilitas ketangkasan pengerahan pemberi donor dan 

pembuatan wasiat medik kemudian pada pada pasal 28 ayat 2 bahwa transplantasi jaringan 

dapat diperoleh dari berbagai jenis sesuai dengan wasiat yang telah disetujui oleh donor 

dari sisa jaringan yang tidak dibutuhkan oleh pendonor itu lagi namun apabila donor tidak 

melakukan wasiat maka  tindakan transplantasi dapat dilakukan setelah mendapat 

persetujuan dari keluarga terdekatnya sesuai aturan pada pasal 29 ayat 1. 

Status wasiat dalam transplantasi organ tubuh merupakan sebuah upaya melainkan 

hanya untuk upaya berobat dari penyakit dan kecacatan yang apabila tidak dilakukan 

tindakan maka dapat menyebabkan kecacatan bahkan menimbulkan kematian bagi pasien. 

Penderitaan atau sakit yang menyebabkan kecatatan seperti bibir sumbing dan kornea yang 

dapat menyebabkan tidak dapat melihat apabila tidak dilakukan tindakan sedangkan 

penyakit yang dapat menimbulkan kematian apabila tidak segera dilakukan tindakan seperti 

ginjal, hati, jantung dan lain sebagainya. 

Menurut ulama fiqh bahwa wasiat merupakan memberikan harta kepada orang lain 

secara sukarela yang berlaku setelah pemberi wasiat tersebut telah meninggal dunia baik 

harta tersebut berupa materi atau benda maupun yang dapat diambil manfaatnya atau yang 

bermanfaat untuk orang lain. 
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Menurut Yusuf Qardawi bahwa diperbolehkannya mendermakan organ tubuh yang 

masih bernyawa yang memungkinkan terjadinya kemudrahatan walaupun kecil maka tidak 

ada larangan untuk mewasiatkan setelah meninggal dunia lantaran dapat memberikan 

manfaat sepenuhnya kepada penerima dan tidak adanya kemudharatan bagi dirinya.
257

 

Kesepakatan ulama bahwa kepemulikan sah terhadap sesuatu yang dapat membuat 

wasiat dan sesuatu yang diwasiatkan juga dapat dilihat dari bentuknya yakni wasiat yang 

dapat dilihat dari jenisnya yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan manfaatnya. 

Syarat yang terdapat dalam wasiat yakni dari pelaksanaannya, orang yang hendak berwasiat 

memiliki syarat sah adalah seseorang yang terbiasa melakukan perbuatan terpuji tidak 

dengan mengharapkan upah dunia, seseorang yang berakal dan baliq dan bebas atau 

merdeka serta muslim maupun kafir. Seseorang tidak dianggap sah wasiatnya apabila tidak 

dengan sengaja atau pemaksaan bewasiat karena wasiat dibuat atas asas sadar dan 

sukarela.
258

 

Apabila diperbolehkan seorang muslim mendermakan organnya semasa hidup yang 

kemungkinan mendatangkan penderitaan meskipun sangat kecil kemungkinannya maka 

diperkenankan mewasiatkan organnya dipergunakan sesudah ia meninggal dunia nantinya 

karena mendatangkan faedah penuh ke orang lain tanpa mengakibatkan keburukan terhadap 

dirinya sedikitpun lantaran seseorang yang sudah meninggal dunia kemudian dikebumikan 

maka setelah beberapa hari organ-organnya akan copot bercerai-berai karena termakan 

tanah akan tetapi apabila mewasiatkan organ tubuhnya untuk didermakan dengan tujuan 

mencari rahmat Allah maka ia mendapat ganjaran selaras dengan niatnya. Dasar hukum 

segala sesuatu boleh atau mubah apabila tiada satupun dalil syara’ yang mengharamkan 
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melainkan jikalau ada yang shahih dan sharih jelas melarangnya namun perkara ini tidak 

ditemukan atau terdapat dalil tersebut. 

Beberapa berpendapat bahwa ini mengurangi kehormatan almarhum, yang sangat 

dihargai dalam hukum Islam, menurut Rasulullah: 

ِ ْبُن زَِيٍد،ََْخبَََرِن ََبُوُعبََيْ  الَّلَّ َُ ثَََناَعْب ََّ ْبُن َبْكُر،َح َُ ثَََناُُمَمَّ ََّ ْبُن َمْعَمٍر، َح َُ ثَََناُُمَمَّ ََّ ِ َح َِالَّلَّ َةْبُن َعْب ِو،َعْن َُمِّ َسَلَمَة،َعِن ََ ْبِن َزْمَعَة،َعْن َُمِّ
ُ َعلْيِو َوَسلََّم َقاَل": َكْسُرَعْظِم اْلَميِِّت َكَكْسرَِعْظِم اْلَْيِّ ِف اإِلْشمِ   النَِّبِّ َصلَّى الَّلَّ

Artinya: 
Dan telah menceritakan kepada kami Muhammas bin Ma‟mar, dan telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr, dan telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Ziyad, telah mengabarkan kepada saya Abu Ubaidah bin Abdullah 
bin Za‟mah dari ibunya dari Umi Salamah dari Rasulullah saw. berkata: 
“mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup”. (HR. 
Abu Dawud) 

Yusuf Qardawi menekankan bahwa memberikan sebagian sel tubuh jenazah tidak 

berlawanan ketentuan syara’ untuk menghormatinya karena mengoperasi dan mengambil 

salah satu organ yang diperlukan sama halnya dengan membedah orang yang masih 

bernyawa yaitu dengan kehati-hatian dan penghormatan sedangkan maksud dari 

menghormati tubuh adalah menjaga agar tidak merusaknya. Hadis tersebut membahas 

perkara mematahkan tulang jenazah sedangkan mengambil organ tubuh berkenaan dengan 

tulang yang dapat merusak kehormatan tubuhnya. Maksud dari hadis tersebut bahwasanya 

merusak dan menelantarkan kemudian memenggal-menggal tubuh jenazah seperti yang 

dilakukan kaum jahiliah saat peperangan namun ketentuan mendermakan sebagian besar 

organ tubuh atau seluruhnya tidak diperbolehkan lantaran menghilangkan hukum jenazah 

yang terlibat seperti keharusan memandikan, mengafani dan mensholati serta 

menguburkannya di perkuburan orang-orang muslim maupun lainnya. Mendermakan 

sebagian organ tubuh sedikit pun dipastikan tidak melenyapkan hukum jenazah tersebut.
259
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Berwasiat untuk dipergunakan manfaatnya oleh orang lain setelah meninggal dunia 

diperbolehkan seperti halnya berwasiat untuk organ tubuh di karenakan dapat berfaedah 

untuk orang lain dan tidak mendatangkan mudharat untuk dirinya. Apabila seseorang 

berwasiat untuk memberikan organ tubuhnya dengan niat mencari rahmat Allah swt. dan 

mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya maka dia akan mendapatkan pahala atas amal 

perbuatan atau kebaikan berdasarkan dengan niatnya.
260

 Jika seseorang dapat membentuk 

wasiat untuk memberikan bagian dari organnya sebelum dia meninggal. Jika seseorang 

meninggal tanpa wasiat, ada yang berpendapat bahwa wali atau ahli warisnya tidak boleh 

menggunakan atau mewakafkan tubuhnya karena itu adalah milik orang yang meninggal. 

Namun, jika seseorang telah benar-benar mati, dia tidak lagi dianggap layak untuk 

memegang sesuatu. Karena hartanya menjadi milik ahli warisnya, maka dapat dikatakan 

bahwa jenazah almarhum menjadi milik wali atau ahli warisnya. Mungkin saja syara' 

melarang mematahkan tulang mayat atau melukai tubuhnya karena ini. Firman Allah swt 

QS. Al-Isra‟/17 :33: 

َْ َجَعْلَنا ِلَولِيِّو َوََل تََْقتَُُلوا النََّْفَس الَِّتْ  ُ ِاَلَّ ِِبْلَْقِّۗ َوَمْن قُِتَل َمْظُلْوًما فَََق   ٖ  ُسْلٰطًنا َفََل ُيْسِرْف ّفِّ اْلَقْتِلۗ اِنَّو ٖ  َحرََّم الَّلّٰ
 (َٖٖكاَن َمْنُصْوًرا )

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya), 
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim 
maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi 
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah 
orang yang mendapat pertolongan”.

261
 

Seperti halnya ahli waris, yang memiliki pilihan untuk mengikuti hukum qishash 

jika diinginkan, atau berdamai dengan menuntut pembayaran diat, baik kecil atau besar, 

atau memaafkan sepenuhnya karena Allah swt. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa 

mereka berhak menggunakan sebagian organnya jika dapat bermanfaat bagi orang lain dan 
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tidak merugikan orang yang meninggal; sebenarnya ia bahkan dapat diberi ganti rugi, 

tergantung pada tingkat pemanfaatan yang diperoleh orang sakit yang membutuhkannya, 

sekalipun mayat itu tidak bermaksud, seperti halnya orang yang hidup diberi ganti rugi bila 

tanamannya dimakan orang lain, burung, atau hewan lainnya. Oleh karena itu, Yusuf 

Qardawy meyakini bahwa ahli waris tidak dilarang mendonorkan organ tubuh kepada 

orang yang sakit untuk mengobatinya, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan 

tujuan menerima sedekah dari orang yang telah meninggal. Sedekah yang akan dibayarkan 

selama individu yang sakit terus menggunakan organ yang diberikan. Beberapa saudara di 

Qatar menanyakan tentang memberikan beberapa organ anak-anak mereka yang lahir 

dengan kondisi yang membuat mereka tidak bernyawa. Ketika anak-anak meninggal, 

prosesnya berlangsung saat mereka berada di rumah sakit. Anak-anak lain, di sisi lain, 

membutuhkan bagian dari organ mereka yang sehat, seperti ginjal, untuk hidup.
262

 

Ahli waris atau anggota keluarga dari seseorang yang telah membuat wasiat untuk 

mendonorkan organ tubuhnya karena alasan kemanusiaan wajib melaksanakan wasiat 

tersebut. Menurut undang-undang wasiat, keluarga almarhum wajib melaksanakan wasiat 

almarhum mengenai hartanya dan segala sesuatu yang dapat digunakan, baik untuk 

kepentingan pemberi, kepentingan ahli waris/bukan ahli waris, maupun alasan agama dan 

umum.
263

 

Ahli waris, sebaliknya, tidak boleh memberikan organ almarhum jika almarhum 

memerintahkan agar tidak disumbangkan selama hidupnya karena itu adalah haknya, dan 

wasiat atau pesan harus dilakukan selama itu tidak mengandung amoralitas..
264
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B. Proses Transplantasi Organ Tubuh 

1. Kontrak/ Perjanjian 

Kontrak adalah perjanjian tertulis atau lisan antara dua orang atau lebih yang 

mengikat secara hukum. Dapat diterima secara hukum, menurut hukum perdata yang diatur 

dalam 1320 KUHPerdata, jika memenuhi prasyarat, yaitu kesepakatan para pihak, 

keterampilan mereka, dan beberapa hal yang dapat ditentukan dengan jelas dan alasan yang 

diizinkan secara hukum.
265

 

Bagian dari transaksi terapeutik adalah ikatan yang berkembang antara dokter dan 

pasien selama transplantasi organ. Transaksi adalah kesepakatan antara dokter dan pasien, 

baik penerima maupun donor, yang membentuk hubungan hukum berupa hak dan 

kewajiban kedua belah pihak.
266

 

Transaksi terapiutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang 

terbangun dalam melakukan transplantasi organ. Transaksi tersebut merupakan perjanjian 

antara dokter dengan pasien baik resipien maupun donor yang melahirkan hubungan hukum 

berupa hak dan kewajiban antara kedua pihak.
267

 Transaksi teraupeutik merupakan upaya 

penyembuhan akan tetapi yang menjadi objek dalam hal ini yaitu upaya dokter dalam 

mengobati pasien karena akan menyudutkan dokter apabila kesembuhan pasien yang 

menjadi obyek.
268

 

Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan 

seseorang yang memberikan kuasa atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya 
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untuk mengurus suatu urusan atas namanya.
269

 Perjanjian adalah pemberian kuasa dari 

seseorang ke orang lain atau dari pihak pertama selaku pemberi dan pihak kedua sebagai 

penerima. Yang dimaksud dengan "melakukan perselingkuhan" adalah perbuatan 

melakukan perbuatan hukum, seperti perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Orang 

yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama orang yang memberi kuasa, atau yang disebut 

juga dengan kuasa wakil, berarti segala sesuatu yang dilakukan menjadi tanggung jawab 

pemberi kuasa. , dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan 

menjadi hak dan kewajiban orang tersebut. orang yang memegang kekuasaan.
270

 

Jika Anda mengadakan suatu perjanjian, maka surat kuasa adalah orang yang 

berwenang untuk membuat perjanjian tersebut. Ada orang yang mewakili orang lain untuk 

melakukan suatu perbuatan, ada wakil lahir karena undang-undang, dan ada wakil yang 

lahir dari suatu perjanjian, menurut pemberian kuasa untuk mengeluarkan wakil.
271

 

Jenis perjanjian atau pemberian kuasa terbagi atas 2 yakni: 

a. Pemberian kuasa secara Cuma-Cuma. Surat kuasa melindungi kepentingan pemberi 

kuasa tanpa meminta ganti rugi. 

b. Pemberian kuasa karena upa. Penerima kuasa meminta upah dalam untuk 

kepentingan pemberi kuasa. 

Upah sering digunakan kecuali telah disepakati bahwa otorisasi akan diterima dan 

dilakukan secara cuma-cuma.
272

 Pada prinsipnya, melakukan sesuatu terhadap tubuh 

seseorang tanpa persetujuannya adalah perbuatan yang melanggar etika, hukum perdata, 

hukum pidana, dan pelanggaran hak asasi manusia secara material, tetapi agar pendonor 

dapat memutuskan dan memberikan persetujuannya terhadap apa yang akan dilakukan 

dokter untuk kepentingannya. pasien, dokter harus menjelaskan semuanya secara rinci 
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kepada donor dan mendapatkan persetujuannya. Persetujuan alasan juga dikenal sebagai 

persetujuan untuk pengobatan atau izin intervensi medis, dan kadang-kadang disebut 

sebagai kebebasan memilih pasien. Jika pasien dapat memenuhi kriteria berikut, 

persetujuan baru dianggap sah sebagai berikut: 

a. Dokter memberi penerangan secara tersingkap 

b. Kewenangan pasien dalam menyerahkan pernyataan setuju 

c. Kerelaan maupun desakan oleh pihak manapun dalam memberikan pernyataan 

persetujuan. 

Persetujuan tindakan dapat diminta kepada pihak yang berwenang yaitu: 

a. golongan wali atau pengurusnya 

b. sisi suami atau isteri 

c. bagian yang sudah diberi surat kuasa 

d. Ayah ataupun ibu 

e. Anak yang telah cukup umur 

f. Kalangan kakak beradik yang sudah dewasa
273

 

Sangkut paut dokter dan seorang pasien diatur dalam hukum kesehatan yakni 

permenkes no. 290 tahun 2008 tentang pernyataan setuju dalam melaksanakan prosedur 

kedokteran yang dialokasikan kepada pasien atau keluarganya setelah memperoleh rincian 

penjelasan oleh dokter tentang tindakan yang hendak diambil oleh dokter berhubungan 

dengan pasien. 

Untuk melindungi dokter dan pasien, hukum Islam sudah menetapkan dasar-dasar 

tanggung jawabnya. Dalam Islam juga menopang perkembangan dan kemajuan metode-

metode ilmiah yang diperlukan dalam prosedur pengobatan/ medis. Hadis Rasulullah saw. 

yang diriwayatkan oleh Amr bin Shuaib bahwa barangsiapa yang melakukan prosedur 
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pengobatan sedangkan ia dikenal tidak memiliki keahlian dibidangnya (kedokteran) maka 

wajib baginya untuk bertanggung jawab.  

Memanfaatkan pengetahuan dalam kaidah Islam sangat menghormati mengenai 

psikis dan keadaan individu sebagai landasan ilmu kedokteran. Pandangan Ibnu Qoyyum 

bahwa amatlah berguna ilmu sprititual, psikologis dan cara menanganinya yang dimiliki 

seorang dokter lantaran dapat membantu pengobatan gangguan fisik karena hubungan 

diantaranya berkesinambungan. Islam mengajarkan bahwa peran seorang dokter tidak 

hanya memberikan nasihat bagi kesembuhan jasmaninya saja namun juga rohani bagi 

pasiennya maka dari itu bahwa seseorang yang terjun dalam dunia kedokteran juga 

terhitung sebagai dakwah karena selain mengobati para pasiennya, dokter juga sebagai 

relawan kemanusiaan.
274

 

Pengetahuan dibidang kedokteran amat diperlukan oleh manusia, oleh karenanya, 

Islam melihat bahwa proses dan tindakan kedokteran sebagai keharusan untuk mengabdi di 

publik. Muhammad abu Zahra adalah seorang ulama yang memperbincangkan mengenai 

tindakan dokter ahli dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh pasien. Hal tersebut 

menimbulkan perselisihan dikalangan ulama fikih. Tanggapan pertama bahwa perihal mati 

atau cacatnya pasien tidak termasuk dalam kelalaian dokter apabila sesuatu diluar dari 

perkiraan dokter sehingga tiada cela yang menyulutkan dokter mesti bertanggung jawab. 

Sedangkan anggapan kedua, cacat di bagian tubuh lantaran prosedural salah misalnya saat 

pembedahan dilaksanakan dengan segenap rancangan yang mantap namun kelalaian tangan 

dokter hingga merusak bagian tubuh maka dokter membayar diyat sebagai hukuman. 

Sementara gagasan ketiga yakni kekeliruan dokter dalam memberikan obat dapat 

menyebabkan kematian meskipun ia melimpahkan segenap kecakapannya, seorang dokter 

wajib membayar diyat sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam menyebabkan 
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kesalahan. Terakhir, apabila tanggapan pertama dan tiga memberikan pengobatan medis 

atas izin pasien atau jaminannya namun apabila terjadi kekeliruan tanpa persetujuan pasien 

atau jaminannya maka wajib bertanggung jawab selaras dengan kesepakatan ahli fikih.
275

 

2. Ditangani oleh Ahli 

Dokter merupakan profesi yang sangat mulia dan dapat menjadi amal kebaikan yang 

dapat mengalir terus menerus khususnya dalam tindakan transplantasi. Seorang dokter akan 

mendapatkan pahala atas upayanya menolong seseorang untuk menyembuhkan penyakitnya 

dan pahala tersebut akan terus mengalir selama orang yang ditolong masih menggunakan 

hasil dari bantuan seorang dokter tersebut walaupun dokter tersebut telah meninggal dunia. 

Dokter merupakan orang yang memiliki ilmu kedokteran dan memiliki wewenang 

serta persetujuan membolehkan sama dengan seharusnya dalam melaksanakan reparasi 

kesehatan terutama pemeriksaan dan pengobatan penyakit sesuai standar meneladani aturan 

dalam bidang jasa kesehatan.
276

 

Profesi dokter merupakan ikhtiar manusia untuk memelihara kehidupan dirinya. 

Bagi orang sakit maka berobat menjadi suatu kewajiban meskipun tuhan yang akan 

menyembuhkan. Kemajuan teknologi di bidang kedokteran tersebut khususnya 

transplantasi organ ialah perolehan rancangan kedokteran ahli dalam memulihkan kegunaan 

organ yang telah terganggu.
277

 Profesi kesehatan pada hakikatnya merupakan imbauan dari 

dalam diri untuk berbakti pada kemanusiaan berlandaskan pada bidang pendidikan yag 

dikuasai dengan niat yang sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab. Profesi ini sering 

dikatakan yang memiliki intelektual dan senantiasa bermoral karena berhubunan dengan 

masyarakat yang sakit agar dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya.
278
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Kode etik kedokteran bahwasanya seorang dokter mesti menjunjung tinggi 

kewenangan pasien, menjaga kepercayaan pasien dan senantiasa mengingat bahwa 

melindungi nyawa seseorang adalah suatu kewajiban bagi dirinya. Seorang dokter juga 

harus sukarela dan ikhlas dalam mempraktikan ilmu pada kebutuhan pasien dan apabila ia 

tiada cakap melaksanakan terapi dengan pernyataan setuju pasien maka mesti memberikan 

rujukan ke dokter yang lebih ahli dibidangnya.
279

  

Kode etik dalam transplantasi organ dikatakan bahwa tiap-tiap dokter maupun yang 

berpartisipasi dalam melaksanakan praktik transplantasi organ harus selalu menaati kode 

etik kedokteran Indonesia. Sedangkan aspek akhlak transplantasi mesti mempertimbangkan 

4 landasan prinsip biomedikal etik yakni: mendonorkan organ merupakan perbuatan yang 

mulia, selalu mengandung resiko setiap menjalankan operasi transplantasi dan berbuat baik 

kepada orang lain merupakan prinsip yang berlaku wajib terutama jika tidak mengandung 

resiko pada pemberi kebijakan serta prinsip keadilan pemberi dan transplantasi organ yang 

lebih berguna berhubungan kuota organ melekat pada pelayanan yang sama dan sepadan 

dengan keperluan pasien serta enggak dalam pengaruh-pengaruh lain. 

Beralaskan prinsip diharapkan transplantasi bisa diwujudkan selaras dengan tujuan 

mulanya yakni demi kemanusiaan dengan cara berpegang teguh kepada kode etik 

kedoteran. Peraturan tentang transplantasi organ tubuh ini bermaksud menyediakan tempat 

berlindung dan kepastian hukum bagi penyumbang, penerima dan rumah sakit 

penyelenggara transpantasi serta pegawai kesehatan melaksanakan layanan transplantasi.
280

 

Dokter memiliki standar medis dalam mengambil tindakan transplantasi organ 

tubuh yang dilatarbelakangi hukum kesehatan dan bioetika misalnya transplantasi jantung 

dengan mengambil manfaatnya memakai aturan golongan foreseeable atau dapat 
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diperhitungkan yang pada hakikatnya doktrin membebaskan dari hukuman dokter dasar 

sifat lalai. Keputusaan seorang dokter untu melakukan tindakan didasari oleh: 

a. Pasien cakap untuk menerangkan kemauannya. 

b. Pasien yang tidak memutuskan akan tetapi secara tertulis telah menjelaskan 

keinginannya. 

c. Pasien yang tidak menentukan dan secara tertulis tidak pernah mengemukakan 

keinginannya.
281

 

Dokter wajib memastikan surat pernyataan pasien yang tidak kompoten, apabila 

surat tersebut ada maka dilaksanakan namun apabila tidak ada maka dokter tidak boleh 

melakukan tindakan karena dianggap malpraktek apabila melakukan tindakan kecuali ada 

persetujuan dari pihak keluarga atau yang diberikan kuasa. 

Kajian terhadap berbagai masalah dalam bidang kedokteran meliputi halal, haram, 

makruh dan mubah berdasarkan dalil-dalil yang jelas sehingga menimbulkan kepastian 

hukum bagi yang melakukannya dan terbebas dari perasaan bersalah atau melanggar.
282

 

Pasal-pasal ini menjadi tolak ukur para dokter bahwa seorang dokter wajib handal 

mengendalikan, menjadikan maju dan melihat kegunaan IPTEK dalam hal transplantasi 

guna kebaikan pasien dan keluarganya. 

Pasal-pasal mengenai transplantasi tertuang dalam PP No.18 Tahun 1981 dengan 

pembaharuan PP No.53 tahun 2021, pada dasarnya sudah mencakum penginterprestasian 

gagasan berkenaan dengan akhlak terpokok berkenaan dengan tidak diperbolehkannya 

memperjual-belikan jejaring tubuh. Transplantasi dengan tujuan untuk meminta imbalan 

berupa materi. Penentuan mati yang mesti diperhatikan pada seseorang yang akan 
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mendermakan organnya yakni dapat dilaksanakan oleh dua orang dokter yang tidak 

memiliki hubungan medic dengan dokter yang hendak melaksanakan transplantasi. 

Tujuannya agar hasil yang di dapatkan lebih baik, tiada perbuatan menyimpang 

yakni penderma nyaris berpulang namun masih dalam keadaan belum berpulang tetapi 

organ tubuhnya sudah diambil. Penentuan seseorang ketika berpulang pada zaman modern 

ini dalam rumah sakit dilaksanakannya pemeriksaan elektroensefalografi atau rekaman 

aktivitas otak dan apabila mati batang otak dan otomatis pernapasana dan denyut jantung 

tiada lagi maka dinyatakan telah meninggal dunia. Pemeriksaan dilaksanakan oleh dokter 

lain diluar dari pelaksana transplantasi agar mendapatkan hasil yang betul-betul mengenai 

keadaan sebenarnya. Transplantasi wajah mulai saksama diteliti akhir-akhir ini dan 

memungkinkan untuk dilaksanakan dikemudian hari, hal tersebut merupakan hal baru di 

dunia kedokteran namun transplantasi wajah yang dimaksud bukanlah bertujuan untuk 

kecantikan akan tetapi terapi wajah yang rusak berat untuk mengubahnya misalkan luka 

bakar, kanker mulut, bibir maupun pipi maka menempuh metode bedah pengembalian 

seperti semula didambakan menampilkan wajah tanpa cacat.
283

 

Seorang dokter yang mempuyai niat baik yang dapat bermanfaat bagi manusia 

dengan membantu seseorang menghilangkan permasalahan atau penderitaan hidupnya 

dengan kesabaran dan pengorbanan. Hal ini selaras dengan QS. ar-Rahman/ 55:60: 

 
 
ْحَساُن  )٠ٓ(َىْل َجَزۤاُء اَْلِْحَساِن ِاَلَّ اَْلِ

Terjemahnya: 

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)
284

 

Sesungguhnya tiada seorang dokter yang lebih mementingkan transplantasi organ 

dalam keadaan menjelang kematian untuk diambil ke pasien yang membutuhkan apalagi 

seorang dokter muslim karena seorang dokter harus tetap berusaha menjaga hidup manusia 
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sampai meninggal. Seorang dokter muslim tetap harus berpegangan pada firman Allah swt 

bahwa setiap makhluk hidup tidak akan mati kecuali atas izin Allah swt. Jadi, pertimbangan 

yang dapat dilakukan disetiap langkah penyelamatan dari kematian dengan mengasuh jiwa 

raga terus hidup. Dokter harus mentaati asas mutu medis dalam pelaksanaan termasuk 

dalam hal transplantasi organ yakni pengambilan keputusan dengan kehati-hatian, diantara 

sikap kehati-hatian yaitu: 

a. Memenuhi syarat patut ada bukti gamblang terhadap pernyataan kematian. 

b. Pengambilan ketetapan dilantaskan oleh tim 

c. keadaan menunggu pengambilan sebagian organ maka tidak diperkenankan kepada 

seorang dokter atau tim yang akan mengangkat organ tubuh tersebut mempunyai 

hubungan dengan tim dokter lain yang sedang menunggu organ yang hendak 

ditransplantasikan. 

d. tuntutan dan realisasipembedahan merupakan integritas penyumbang yang sedang 

hidup biarpun sudah berpulang.
285

 

Seorang dokter harus mengutamakan keselamatan pasien dan membantu untuk 

memulihkan kesehatannya dengan cara pengobatan baik dengan cara mengkomsumsi obat-

obatan maupun dengan tindakan transplantasi organ tubuh. Nabi saw. bersabda bahwa: 

َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َمْن نَ َفَس َعْن ُمسْ ِلٍم ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب 
َرِة  ِِ نْ َيا َوْلخآ َر هللاُ َعَلْيِو ِف  لدُّن َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ ْْنَ نَ فََّس هللاُ َعْن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم لْدِقَياَمِة َوَمْن َيسَّ لدُّن

ْيوِ  ِِ َرِة َوهللاُ ِف َعْوِن لْدَعْبُِّ َماَكاَن لْدَعْبُُّ ِف َعْوِن َأ ِِ نْ َيا َوْلخآ  َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًما َستَ َرُه هللاُ ِف لدُّن
Artinya: 

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi Saw bersabda, "Barangsiapa melepaskan kesusahan hidup 
seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahan di hari kiamat 
darinya. Barangsiapa memudahkan urusan (mukmin) yang sulit, niscaya Allah akan 
memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutup aib 
seorang muslim niscaya Allah swt. akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan 
Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong 
saudaranya”. (HR. Muslim) 
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Jadi, apabila seseorag dokter membantu pasiennya untuk sembuh dari penyakitnya 

maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. 

3. Pemulihan Kesehatan 

Masing-masing insan mengalami penderitaan kerusakan organ yang memerlukan 

perawatan dan pemulihan kebugaran setelah melakukan tindakan transplantasi organ tubuh. 

kapasitas fisik dalam penyembuhan maupun kegagalan rehabilitasi amat bergantung 

terhadap kinerja masing-masing sel dalam badan yang bakal mempertahankan 

stabilitasnya.
286

 

Tindakan perawatan kesehatan star ketika pasien masuk ke ruangan pasca-anestesi 

sampai pada saat cedera pasien sudah betul-betul fit. Setelah operasi tindakan perawatan 

yang dilakukan diantaranya mengamati reaksi pasien baik secara fisiologi atau ilmu faal 

maupun psikologi atau ilmu kejiwaan terhadap tindakan bedah, pengintervensian fasilitas 

dalam proses pemulihan kesehatan dan menegah agar tidak terjadi komplikasi, 

menyampaikan arahan, semangat dan bantuan  kepada pasien dan keluarga terdekatnya 

hingga sampai kepada perawatan di rumah. Tujuan memberikan edukasi dan dukungan 

adalah agar menolong pasien memperoleh keadaan kesehatan yang baik karena perawat 

berperan penting semasa pemulihan kesehatan setelah operasi. Anestesi dapat menahan 

kecakapan pasien dalam merespon stimulus kepada kalangan meskipun tingkat kesadaran 

pasien berbeda-beda namun dapat membantu. Operasi bisa menimbulkan trauma bagi tubuh 

mengakibatkan terganggunya mekanisme bersifat melindungi dan hemostatik. 

. Operasi itu sendiri dapat menyebabkan trauma pada tubuh dengan mengganggu 

mekanisme protektif dan hemoestatis. 
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Berobat secara maksimal sesuai kemampuan sebagai usaha manusia sebagai 

makhluk ciptaan dengan berdo‟a kepada Allah swt. semoga diberi kepulihan sebab setiap 

kepelikan ada obatnya maka itu manusia tidak boleh putus asa untuk mencarinya. Dalam 

sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa: 

ثَََنا اْبُن َوْىٍب ََْخبَََرِن َعمْ ٌرو َوُىَو اْبُن اْْلَاِرِث  ََّ َُ ْبُن ِعيَسى قَاُلوا َح ثَََنا َىاُروُن ْبُن َمْعُروٍف َوََبُو الطَّاِىِر َوََْْحَ ََّ َح
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم ََنَُّو قَاَل ِلُكلِّ َداءٍ  َدَواٌء  ٍَ َعْن ََِب الزُّبََْْيِ َعْن َجاِبٍر َعْن َرُسوِل الَّلَِّ َصلَّى الَّلَّ َِ َربِِّو ْبِن َسِعي َعْن َعْب

اِء بََرَََ ِبِِْذِن الَّلَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ََّ   فَِإَذا َُِصيَب َدَواُء ال
Arinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta 
Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah 
mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari 
Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: “setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat maka penyakit itu akan 
sembuh atas izin Allah”. (HR. Muslim) 

Manusia dianjurkan untuk berobat agar dapat sembuh atas ijin Allah dengan melalui 

perantara manusia, salah satu jalan pengobatan yang dilakukan dengan transplantasi yang 

bertujuan untuk bertahan hidup atau melanjutkan kehidupan. 

Pengobatan dengan menggunakan pemanfaatan organ tubuh yang diharamkan 

seperti babi untuk tujuan medis maka ulama berbeda pendapat. Ulama yang mengharamkan 

dengan alasan bahwa babi merupakan najis dengan berlandaskan pada hadis Nabi: 

َثِِن َعطَاءُ ْبُن ََ ِب  ََّ ٍ قَاَل َح ْْ َِ ْبِن ََِب ُحسَ  ثَََنا ُعَمُر ْبُن َسِعي ََّ ََ الزُّبََْْيِيُّ َح ثَََنا ََبُو ََْْحَ ََّ َُ ْبُن اْلُمَََِّنَّ َح ثَََنا ُُمَمَّ ََّ َح
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل َما ََنََْزَل الَّلَُّ  َداًء ِإَلَّ ََنََْزَل َلُو ِشَفاءً  ُ َعْنُو َعْن النَِّبِّ َصلَّى الَّلَّ  َرَِبٍح َعْن ََِب ُىَريَْرََة َرِضَي الَّلَّ

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id 
bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda:  “Allah tidak menjadikan obat bagi umatku pada sesuatu yang diharamkan 
atas mereka” (HR. Bukhari) 

Namun dalam keadaan darurat, seseorang diperbolehkan berobat dengan najis dan 

Rasulullah membenarkan penggunaan bulu babi sebagai pengikat atas dasar kedaruratan 
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karena najis dibatasi dengan keadaan darurat. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah 

fikih bahwa dalam keadaan darurat dapat menyebabkan kebolehan untuk hal-hal yang 

dilarang. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat maka diperbolehkan berobat 

dengan najis. 

C. Dampak Positif Transplantasi Organ Tubuh 

1. Menyelamatkan Hidup 

Menyelamatkan hidup jiwa sesama merupakan sikap yang amat agung lantaran bisa 

membantu insan lain untuk bertahan hidup dengan berkualitas. Donasi organ dan 

transplantasi dapat menyelamatkan hidup seseorang ketika menjadi pilihan tunggal selepas 

usaha terapi kegagalan organ tiada membuahkan hasil.
287

 

Upaya terbaik untuk menyelamatkan hidup orang lain dengan transplantasi yang 

merupakan alternatif akan menyokong pasien yang mangalami kerusakan pada salah satu 

organnya. Menyelamatkan hidup manusia merupakan sebuah bentuk tolong menolong 

dalam menyembuhkan atau memperbaiki organ orang lain yang rusak dalam tujuan 

kemanusiaan. Bahu-membahu merupakan keharusan bagi tiap-tiap individu karena 

membantu orang lain naka kita dapat ciptakan hubungan baik dan jiwa sosial yang tinggi 

terhadap orang lain. 

M. Qurais Shihab juga mempesamakan ayat diantaranya perbuatan membunuh 

manusia tanpa dosa sama halnya dengan pembunuhan semua individu dan menyelamatkan 

satu nyawa sama halnya dengan mengamankan seluruh indivisu. Hukum apapun yang 

ditetapkan oleh Sang Pencipta maupun manusia pada inti sarinya ialah untuk faedah 

manusia itu sendiri.
288

 Manusia dianjurkan untuk tolong menolong dalam hal ini 

                                                           
287 Lily Turangan, “7 hal penting yang harus diketahui tentang transplantasi”, kompas.com, 1 

Februari 2016. https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com (8 Januari 2022). 
288 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an; III (Jakarta: 
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mengamankan hidup orang lain seperti transplantasi organ jasmani, firman Allah swt. QS 

al-maidah: 5/2: 

َي َوََل اْلَقََلۤ  َر اْْلَرَاَم َوََل اْْلََْ َْ َر الَّلِّٰ َوََل الشَّ ا الَِّيْيَن ٰاَمنَُْوا ََل ُتُِلُّْوا َشَعۤاىِٕ ََ َيَُّ تََُغْوَن َفْضًَل يٰٓ َ اْلبََْيَت اْْلََراَم يََبَْ ْْ مِّ
ۤ
ََ َوََلٓ ٰا ىِٕ

ْن رَّّبِِّْم َوِرْضَواًًن َۗوِاَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدْوا ۗ ْوۘا مِّ َُ َِ اْْلََراِم َاْن تََْعَت وُْكْم َعِن اْلَمْسِج َُّ َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن قََْوٍم اَْن َص
َ ِۗانَّ الَّلَّٰ  َواِن َۖواتََُّقوا الَّلّٰ َْ ُِْ َواْلُع َِ َوتَََعاَونَُْوا َعَلى اْلِبِّ َوالتََّْقٰوۖى َوََل تَََعاَونَُْوا َعَلى اَْلِ َُ اْلِعَقا َِْي  (ٕ)  َش

Terjemahnya: 

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu janganlah melanggar syiar-syiar 
Allah dan janganlah melanggar bulan-bulan haram, janganlah (mengganggu) binatang-
binatang hadya, dan binatang-binatang qala’id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari 
Tuhan-nya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. 
Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 
mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

289
 

Maka menurut peneliti bahwasanya disarankan bagi setiap orang untuk berbuat baik 

terhadap sesama dengan anjuran perperilaku baik lantaran Tuhan menyukai manusia yang 

berbuat baik. Dalam artian bahwasanya anak Adam dianjurkan untuk bahu-membahu 

dalam meringankan beban orang lain termasuk dalam hal transplantasi dikarenakan 

pendermakan organ tubuh sebagai bentuk perilaku tolong-menolong dalam kebaikan atau 

ikhtiar dalam proses penyembuhan. 

Al-Qur‟an merupakan petunjuk termasuk landasan penunjuk sosial yakni 

memerintahkan saling bahu-membahu menjalankan kebaikan dan tawaduk sebab kewajiban 

manusia terhadap orang lain yaitu menyerahkan sokongan saling balas ketika  melakukan 

hal-hal berfaedah untuk penganutnya dalam hal perseorangan ataupun secara golongan 

perihal permasalahan dunia ataupun agama dalam melaksanakan ketaqwaan, cara tersebut 

mereka dapat menangkal insiden keburukan dan malapetaka yang mengintimidasi 
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keselamatan mereka.
290

 Sejak masa Rasulullah saw., penganut Islam mempunyai ciri khas 

yakni perilaku gotong royong. Zaman terdahulu, seorang muslim tiada membiarkan muslim 

lainnya mengalami kesukaran tanpa memberikan bantuannya. Terbukti ketika penganut 

muslim melaksanakan hijrah dari Mekkah ke Madinah maka penduduk muslim di Madinah 

menyambut dengan megah lalu menawari segalanya kepada para mujahirin yang berada di 

rumahnya, diantaranya parang dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh mereka. Hal ini 

ditegaskan bahwa kita sama di mataAllah swt., hanya amal perbuatan dan keimanan 

seseorang yang berbeda-beda. 

Perilaku bahu-membahu yang dipraktikan dalam konteks transplantasi untuk 

menyelamatkan nyawa orang lain menjadi sikap yang sangat penting untuk ditekankan 

kepada manusia untuk kepentingan dalam hal bersosial dalam masyarakat. Seseorang yang 

ingin mentaransplantasikan organ tubuhnya harus dengan melalui pemikiran yang sangat 

matang, memahami resiko yang akan dialami sampai tiada mendatangkan pengaruh 

kesusahan pada dirinya maupun orang lain atau si resipien. 

Sikap tolong menolong yang diterapkan dalam konteks transplantasi untuk 

menyelamatkan nyawa orang lain menjadi sikap yang sangat penting untuk ditekankan 

kepada manusia untuk kepentingan dalam hal bersosial dalam masyarakat. Seseorang yang 

ingin mentaransplantasikan organ tubuhnya harus dengan melalui pemikiran yang sangat 

matang, memahami resiko yang akan dialami kemudian enggak memicu konsekuensi yang 

bisa menghancurkan diri sendiri maupun orang lain atau si resipien. Menyeruhkan buat 

bantu-membantu kebajikan dibarengi ketaqwaan terhadap Allah swt. lantaran ketaqwaan 

terdapat ridhonya, sementara dalam hal kebaikan atau masyhur maka setiap orang tentu 

menggemari. Siapa pun mengkombinasikan antara rahmat Allah swt., dengan kerelaan 
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1946), H. 46. 



148 
 

manusia alhasil ia akan mendapatkan kenikmatan yang berlimpah dan keberuntungan amat 

istimewa.
291

 

Adapun manfaat tolong menolong dalam bersosial yaitu: 

a. Memecahkan perkara cenderung tangkas lantaran sebuah persoalan apabila ditangani 

berdampingan akan terasa ringan. 

b. Menjalin silaturahmi yang erat karena dapat memberikan energy positif untuk orang 

lain. 

c. Menularkan kebaikan kepada orang lain 

d. Merasa lebih bersyukur.
292

 

2. Kesempatan Hidup Lebih Baik dan Sehat 

Upaya kesehatan dengan berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh setiap orang saat 

menjaga kesehatan dan mencegah kepelikan atau memicu penyakit, meningkatkan 

kebugaran dan terapi serta pemulihan kesehatan diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009 

mengenai kesehatan terdapat ketentuan umum pada pasal 1 ayat 11. 

Tindakan medik menjadi sangat penting untuk menyelamatkan nyawa seorang 

pasien seperti halnya transplantasi organ manusia yang amat berfaedah bagi pasien yang 

mengalami penyakit kronik dan dapat melanjutkan hidup atau bertahan hidup setelah 

menjalani tindakan medis tersebut. 

Setelah melakukan transplantasi maka resipien mendapat kesempatan hidup sehat 

dan melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya dan menjadikan kehidupan resipien lebih 

berkualitas. Kualitas hidup dalam pelayanan kesehatan menjadi sebuah inovasi 

perkembangan teknologi dalam pertimbangan melakukan tindakan pelayanan kesehatan 

                                                           
291 Abu Abdullah Bin Abu Ahmad Bin Abu Bakar Bin Farh Al-Ansari Al-Khazraji, Al-Jami’ Li 
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yang dilakukan oleh professional dalam menentukan berbagai tindakan medis dan manfaat 

yang diberikan kepada pasiennya. Menurut Webster bahwa rancangan keadaan menyeluruh 

kehidupan seseorang merupakan sistem hidup, suatu yang sangat perlu menjadi alasan 

menyamangati hidup dalam bermacam-macam yang pernah dijalani baik secara jasmani 

maupun rohani seorang manusia tersebut dikemudian hari.
293

 

Kualitas hidup menjadi sebuah tolak ukur setelah menjalani transplantasi dari 

mulanya mengharuskan penderita melakukan terapi dan mengkomsumsi berbagai obat 

dalam jangka panjang. Pasien yang yang mengalami penderitaan secara fisik memiliki 

keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari. Kualitas hidup juga dipengaruhi beberapa 

factor seperti karakteristik, ekonomi, keamanan, dukungan keluarga, depresi, faktor 

kesehatan berhubungan dengan penyakit dan terapi yang dijalaninya, dan lain 

sebagainya.
294

 

Transplantasi organ merupakan tindakan menyelamatkan daya hidup orang dan taraf 

hidup berkualitas bagi resipien. Tujuan dari transplantasi tertuang dalam UU No. 36 tahun 

2009 mengenai kesehatan bahwasanya transplantasi merupakan sebuah proses pemulihan 

dalam memperluas imajinasi dan ikhtikad atau keinginan hidup lebih lama bagi tiap-tiap 

manusia supaya terwujud penyembuhan bermutu tinggi dan berpengaruh bagi kodifikasi 

kapasitas setiap orang dengan produktif, terdapat pasal 3 di UU yang sama dengan aturan 

tersebut. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2021 tentang transplantasi organ 

dalam pasal 2 ayat 2 bahwa ketika berhasil meningkatkan donasi dan ketersediaan organ 

merupakan sebuah upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta 

meningkatkan kualitas hidup. Untuk melanjutkan atau bertahan hidup dengan memiliki 

kualitas hidup lebih baik maka jalan yang dapat ditempuh yaitu salah satunya dengan 
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transplantasi organ tubuh. Transplantasi dilakukan dengan cara operasi yang manjadi jalan 

pengobatan atau ikhtiar seseorang untuk sembuh. Hadis yang menyangkut pengobatann 

melalui operasi yakni hadis Jabir bin Abdullah al-Anshari yang menyatakan bahwa: 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ثَنااأْلَْعَمُش َعْن ََِب ُسْفَياَن َعْن َجاِبرٍقَاَل بَََعَث َرُسوُل الَّلَّ ََّ َثَن َبُوُمَعاِويََةَح ََّ ِن َكْعٍب طَِبيًب  ِإََل َُِبَِّ بْ َح
َُُّ َكَواُه َعلَيوِ   فَََقَطَع َلُو ِعْرقًا 

Artinya: 

“telah bercerita kepada kami Abu Mu‟awiyah telah bercerita kepada kami al-
A‟masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata; pernah Rasulullah saw. mengutus tabib 
atau dokter kepada Ubai bin Ka‟ab kemudian dia memotong salah satu urat di dalam 
tubuh Ubai kemudian mengobatinya dengan metode pengobatan dengan sundutan 
besi panas” (HR. Ahmad). 

Transplantasi merupakan tindakan yang terpuji karena dapat menyelamatkan hidup 

orang lain dan meningkatkan kualitas hidup seseorang dalam melanjutkan hidupnya. 

Sebagaimana QS. al-Ma‟idah: 5/ 32: 

َنا َعٰلى َبِِنْٓ ِاْسَرۤاِءْيَل اَنَّو َا اَْلَْرضِ  ِّف  َفَسادٍ  اَوْ  نََْفسٍ  ِبَغْْيِ  نََْفًسا   قَََتلَ  َمنْ  ٖ  ِمْن َاْجِل ٰذِلَك ۛ َكتََبَْ  النَّاسَ  قَََتلَ  َفَكاَّنَّ
ًعاۗ  يَْ َُ َاحْ  َوَمنْ  َجَِ نَْ ًرا مِّ َُُّ ِانَّ َكِِيَْ ْم ُرُسلَُنا ِِبْلبََيِّٰنِت  َُ َْ َجۤاَءتَْ ًعا َۗوَلَق يَْ َآ َاْحَيا النَّاَس َجَِ ََ ٰذِلَك ِّف اَْلَْرِض َياَىا َفَكاَّنَّ ْم بََْع

 (ٕٖ) َلُمْسرِفَُْونَ 
Terjemahnya: 

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang 
membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau 
bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan 
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 
semuanya. Dan sesuangguhnya telah dating kepada mereka rasul-rasul kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka 
sesudah itu. Sungguh-sungguh telah melampaui batas dalam berbuat kerusakan di 
muka bumi.

295
 

M. Qurais Shihab menegaskan bahwa Sebenarnya kaidah apapun yang telah 

ditetapkan oleh Allah saw. maupun manusia tujuannya manusia mendapatkan 

kemaslahatan. Ayat diatas menautkan antara pemusnahan dengan seorang insan yang 
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enggak berdosa serupa membantai sesama insan dan meluputkannya dari bahaya setara 

membebaskan insan seluruhnya dari bahaya.
296

 

Menurut peneliti bahwa pabila seseorang membunuh orang yang tidak bersalah 

maka dianggap telah membunuh seluruh manusia dan telah menghalalkan pembunuhan 

terhadap seluruh manusia namun apabila seseorang menyelamatkan hidup orang lain 

dan menjaga kehormatan seorang manusia maka dianggap telah menyelamatkan 

seluruh manusia dan menjaga kehormatan seluruh manusia. 

M. Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan bahwa ayat diatas menuturkan kata 

menghidupkan bukan hanya menunjukkan pemeliharaan kehidupan namun juga terdiri dari 

usaha meningkatkan pengharapan hidup melalui proses apapun selagi tiada menerjang 

kaidah yang berlaku. Selaku konstektual bahwa ayat yang tertera mengisyaratkan 

transplantasi organ tubuh melahirkan salah satu kiat atau metode rehabilitasi yang dapat 

menjaga kehidupan beserta membopong manfaat alhasil hal tersebut diperbolehkan al-

Qur‟an.
297

 

Diantara kebinasaan disebabkan oleh sakit, oleh karena itu, seorang muslim mesti 

malakukan pengobatan dan membantu orang lain untuk melenyapkan yang menjadi 

penyebab kebinasaannya selaku mengupayakan menyelamatkan diri dengan cara terbebas 

dari penyebab sakit. Kedaruratan dipahami dalam kontes menyelamatkan yakni terdiri dari  

menyelamatkan jiwa seseorang yang dalam keadaan kritis atau mengganti anggota tubuh 

yang tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, amat berharga 

ketika memutuskan sesuatu dalam kriteria darurat. Batasan-batasan yang penting untuk 

diketahui adalah: 
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a. Tidaklah dikatakan mendesak, melaksanakan tindakan transplatasi dari donor yang 

masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia apabila jelas bahwa anggota 

tubuh yang asli dapat digantikan dengan yang buatan walaupun merupakan tindakan 

untuk menyelamatkan pasien atau kebutuhannya bukanlah darurat dan menjumpai 

kesukaran. 

b. tidaklah diucapkan mendesak apabila perbuatan transplantasi membuat donor 

kehilangan organnya yang sangat bermakna namun sia-sia dan untuk penerima tiada 

mencapai tahap keperluan mendesak yang memandang patut transplantasi. 

Tidak bisa diucapkan darurat apabila kemanfaatan hidup penerima tidaklah 

merupakan keadaan orang luhur seperti orang-orang murtad yang memprovokasi penganut 

Islam untuk murtad dari kepercayaan mereka.
298

 Adapun orang-orang dalam keadaan amat 

membutuhkan dan berada dalam keadaan sukar seperti lapar dan tidak menemukan 

makanan namun hal tersebut tidak membuat dirinya terancam maka tidak dibolehkan 

menggunakan ataupun memanfaatkan sesuatu yang haram. Tujuan syariat yakni menjaga 

kelangsungan hidup masyarakat dan menghindarkan kemusnahan sampai diperbolehkan 

apa saja bisa mengarah kepadanya meski memuat akibat pada memanfaatkan yang 

diharamkan. Beralihnya kedudukan kaidah fikih sehubungan dengan perbuatan dari yang 

diharamkan menjadi suatu kebolehan atau mubah. Hal ini harus memenuhi syarat 

kedaruratan pada peringkat yang tinggi.
299

 

3. Amal Jariyah Donatur 

 Allah menilai seseorang bukan berdasarkan harta yang dimilikinya atau penampilan 

lahiriyah melainkan hati dan amal perbuatannya. Dengan kata lain, niat dalam hati dan 

perbuatannya akan menjadi dasar penilaian Allah bagi setiap orang. Allah akan 

memberikan imbalan sesuai dengan niat dan perbuatan kita. Imbalan yang diberikan kepada 

                                                           
298 Endy M. Astiwara, Fikih Kedikteran Kontemporer, h.  419. 
299 Endy M. Astiwara, Fikih Kedikteran Kontemporer, h.  420. 
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orang yang dikehendakinya tidak terbatas dalam kehidupan di dunia ini saja tetapi juga 

berlanjut diakhirat kelak.
300

 

Menyumbangkan salah satu organ termasuk amal jariyah yakni suatu amalan yang 

terus-menerus mengalir pahalanya meskipun penyumbang tersebut sudah berpulang. Amal 

jariyah dapat berbentuk apapun yang merupakan peninggalan seseorang didunia sesudah 

insan tersebut di alam lain.
301

 Di sebuah kesempatan Rasulullah bersabda yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu disebutkan: 

ٍََصاِلٍح  تَََفُع ِبِو َوَوَل َقٍة َجارِيٍَةَوِعْلٍم يَُنَْ ََ ِمْن َثََلثٍَة ِمْن َص ُعولَوُ ِإَذاَماَت اإلْنَساُن انََْقَطَع َعَمُلُو إَلَّ َْ َي  
Artinya: 

“ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 
3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya”. 
(HR Muslim) 

Sedekah jariyah merupakan amalan yang pahalanya terus berkesinambungan kepada 

pelakunya walawpun ia telah tiada, selama apa yang telah disumbangkan masih ada  

manfaatnya seperti halnya menyumbangkan organ tubuh. 

Kebaikan dan keimanan anak Adam tidak sekedar di pandang dari sisi sembahyang 

maupun ibadah-ibadah yang dikerjakan saja namun juga dari aspek empati yang ia 

alokasikan buat sesama misalnya menginfakkan sebagian harta yang dimiliki dijalan al-

Malik sebagaiman firman Allah swt. QS. Ali Imran: 3/ 92: 

 َ  (۹َٕعِلْيٌم ) ٖ  ِبوَلْن تَََناُلوا اْلِبَّ َحِتّٰ تَُْنِفُقْوا ِمَّا ُتُِبَُّْوَن َۗوَما تَُْنِفُقْوا ِمْن َشْيٍء فَِانَّ الَّلّٰ
Terjemahnya: 

“kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu 
menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

302
 

                                                           
300 Sugeng Widodo, Mindset Islami: Seni Menikmati Hidup Penuh Kebahagiaan (Cet. I; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 53. 
301 Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak: Membaca, Menulis Dan Mencintai Al-Qur’an (Cet. I; 

Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 76. 
302 Al-Jumanatul Ali, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 
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Sedekah dalam Islam bisa berbentuk harta dan bisa pula berbentuk yang lainnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa setiap yang makruf adalah sedekah 

seperti mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa 

menyingkirkan segala sesuatu yang meyakitkan dari jalan adalah sedekah, perkataan yang 

baik adalah sedekah dan senyum seseorang kepada saudaranya yang seiman adalah 

sedekah. Diantara sedekah yang diakui dan dikenal masyarakat zaman sekarang adalah 

ketika seseorang menyumbangkan anggota tubuhnya untuk dimanfaatkan orang lain dan 

tidak membahayakan dirinya sendiri.
303

 

Sesungguhnya hakikat amal jariyah tidaklah terbatas pada tiga perkara yang disebut 

pada hadis diatas namun masih banyak hal-hal lain yang dikategorikan amal jariyah.
304

 

Transplantasi organ yang dilaksanakan oleh donor pada resipien melalui akad berbentuk 

hibah yakni menyumbangkan aset dengan tidak memiliki nilai tukar dan enggak memiliki 

sebab.
305

 

Maka kita dianjurkan untuk bersedekah terutama dalam hal sedekah jariyah agar 

pahalanya tetap mengalir walaupun kita telah berpulang kepada pangkuan sang ilahi. 

  

                                                           
303 Yusuf Qardawy, Fatwa-Fatwa Kontemporer 3 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 838. 
304 Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak: Membaca, Menulis Dan Mencintai Al-Qur’an, h. 76 
305 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 326. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Prinsip dasar transplantasi organ tubuh diperbolehkan akan tetapi bersifat bersyarat dan 

harus atas dasar kemaslahatan serta tidak membahayakan jiwa pendonornya. 

Transplantasi dilakukan atas atas dasar kemanusiaan, tidak diperbolehkan untuk 

dikomersialkan kecuali resipien memberi hadiah sebagai imbalan kepada pendonor 

tanpa adanya persyaratan sebelumnya maka hukumnya boleh. Wasiat diperbolehkan 

sebagaimana donor semasa hidup diperbolehkan yang memungkinkan timbulnya 

mudharat meskipun kecil maka wasiat boleh atas dasar manfaat sepenuhnya kepada 

resipien tanpa adanya kemudharatan bagi dirinya. 

2. Proses transplantasi organ tubuh meliputi adanya perjanjian antara dokter dan pasien 

berupa persetujuan resipien/ donor ataupun ahli warisnya dalam mengambil keputusan 

tindakan yang akan diambil berdasarkanpenjelasan dokter secara rinci guna melindungi 

hak pasien dan dokter. Transplantasi dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki 

kewenangan dan keahlian dalam bidang tersebut sebab apabila seorang dokter 

melakukan tanpa wewenang dan keahlian maka ia harus bertanggung jawab. Pentingnya 

pemulihan kesehatan setelah melakukan transplantasi organ tubuh sebab setiap manusia 

dianjurkan untuk berobat dan apabila obat itu tepat maka akan sembuh atas izin Allah 

swt. 

3. Dampak positif yang dapat dipetik bahwasanya transplantasi menjadi solusi melalui 

teknologi kedokteran modern untuk menyelamatkan hidup seseorang dari kematian 

dengan tingkat keberhasilannya sangat tinggi dan dapat memberi kesempatan hidup 

lebih baik dan lebih sehat bagi orang lain untuk melanjutkan kehidupannya  serta 

menjadi amal jariyah bagi pendonornya, dimana pahalanya akan terus mengalir 

meskipun pendonornya telah meninggal dunia. 

B. Saran 

1. Disarankan praktek transplantasi organ tubuh dilakukan harus mematuhi prinsip dasar 

transplantasi yakni tidak membahayakan donor, gratis atau adanya wasiat dari pendonor 

maupun ahli warisnya, tidak serta mertadilakuan tanpa mematuhi aturan yang ada 

2. Disarankan dalam transplantasi organ tubuh sesuai proses yang ada seperti adanya 

perjanjian atau persetujuan, di tangani oleh ahli dan pemulihan kesehatan agar tidak 

memicu adanya malpraktek dalam transplantasi organ tubuh. 

3. Disarankan agar meninjau terlebih dahulu dampak positif yang akan dihasilkan apabila 

transplantasi dilakukan agar tidak beresiko terlalu tinggi terhadap pendonor.  
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