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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran saat ini telah berkembang 

dengan pesat. Salah satu diantaranya adalah teknik transplantasi organ manusia. 

Transplantasi organ manusia merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ 

tubuh pasien yang tidak berfungsi lagi dengan organ dari manusia lain yang masih 

berfungsi dengan baik. 

Sejak kesuksesan transplantasi ginjal yang pertama kali pada 23 Desember 1954, 

maka teknologi medis transplantasi mengalami perkembangan yang luar biasa. Riset dan 

pengembangan terus menerus dilakukan sehingga saat ini sudah ada teknologi yang 

memungkinkan pengawetan organ, penemuan obat-obatan anti penolakan yang semakin 

canggih dan baik sehingga memungkinkan berbagai organ manusia dapat 

ditransplantasikan dan donor tidak melulu berasal dari kalangan keluarga sedarah saja, 

tapi siapapun bisa menjadi donor dengan adanya obat-obatan anti penolakan ini. Di 

Indonesia sendiri transplantasi pertama berhasil dilakukan pada tahun 1977 di Rumah 

Sakit Cipto Mangunkusumo.

Abad ini transplantasi organ telah menjadi salah satu jalan keluar yang paling 

berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan 

cara transplantasi organ ini. Didukung dengan semakin majunya ilmu dan teknologi 

bidang tra\nsplantasi organ manusia maka tingkat keberhasilan dari transplantasi yang 

dilakukan pun semakin tinggi. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor 

pun saat ini sangat tinggi, sehingga akibatnya permintaan untuk melakukan transplantasi 

maupun akan organ itu sendiripun meningkat secara global diseluruh dunia termasuk di 

Indonesia. 

Tingginya permintaan transplantasi yang tentu saja diikuti dengan tingginya 

permintaan organ tersebut tidak diikuti dengan tingginya tingkat persediaan organ. 

Menurut data dari WHO tranplantasi organ telah dilakukan di 91 negara di dunia. Pada 

tahun 2005 ada sekitar 66.000 ribu transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi hati dan 6000 
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transplantasi ginjal dilakukan diseluruh dunia1. Sedangkan menurut laporan dari Mayo 

Clinic lebih dari 101,000 orang tengah menanti untuk operasi transplantasi organ tubuh, 

dan dari jumlah tersebut setiap tahunnya meningkat terus, dan ironisnya tidak semua 

orang yang membutuhkan donor tersebut akan mendapatkan donor sebagaimana yang 

diharapkan. Setiap harinya 19 orang meninggal dalam penantian untuk mendapatkan 

donor organ. 2 Di Indonesia menurut Usul Majadi Sinaga dalam pidato pengukuhan guru 

besarnya di Universitan Sumatera Utara mengatakan ada lebih 100.000 orang penderita 

gagal ginjal di Indonesia, yang membutuhkan donor ginjal.3 Sedangkan Menteri 

Kesehatan Dr dr Endang Rahayu Sedyaningsih sebagaimana dikutip dari harian Kompas 

Senin 15 Maret 2010, lebih dari 600 orang membutuhkan cangkok hati di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa kebutuhan akan donor organ

manusia di Indonesiapun cukup tinggi. Akan tetapi tingginya kebutuhan akan organ 

tersebut di Indonesia juga tidak diikuti dengan ketersediaan organ. Mencari donor organ 

tubuh di Indonesia masih sangat sulit. Kesadaran masyarakat Indonesia, baik itu individu 

maupun anggota keluarganya untuk mendonorkan organ tubuh masih sangat rendah. 

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi donor organ didorong oleh 

kurangnya pemahaman terhadap pentingnya ketersediaan organ bagi manusia lain, bagi 

kelangsungan hidup penderita gagal organ, disamping sosiokultur dan pandangan 

keagamaan yang menghambat kesadaran untuk mendonorkan organnya. Sehingga 

tidaklah mengherankan donor sangat sulit didapatkan di Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih merasa tidak rela jika organ tubuhnya 

diambil ketika dirinya atau kerabatnya meninggal dunia. Kondisi ini sangat disayangkan, 

mengingat banyak pasien yang mengidap penyakit ginjal, jantung, mata yang sebenarnya 

masih memiliki peluang untuk sembuh dan hidup normal terpaksa putus harapan karena 

donor organ yang dibutuhkannya tak kunjung tiba. 

Adanya kontroversi seputar boleh tidaknya mendonorkan organ dari sudut 

kepercayaan/agama tertentu juga menyebabkan ketakutan seseorang untuk mendonorkan 

organ, akan melanggar kaidah agamanya. Padahal jika dilihat dari jumlah penduduk 

1 Yusuke Shimazono; http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370
2 http://www.mayoclinic.org/transplant/organ-donation.html
3 Usul Majadi Sinaga,"Pidato Pengukuhan Menjadi Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Bedah Fakultas 
Kedokteran Sumater Utara", 28 Juli 2007.
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Indonesia sebagaimana dikutip dari KONTAN Online diperkirakan  pada tahun 2010 

jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 231 juta4, merupakan sumber potential donor 

organ. Pengadaan organ di Indonesia saat ini sangat bergantung kepada donor sedarah 

khususnya hati dan ginjal, sedangkan donor mata selain donor dalam negeri tidak 

sedarah, Indonesia menerima import organ kornea mata dari berbagai negara.

Di negara-negara maju, maupun negara-negara yang berazaskan agama saat ini 

kesadaran untuk mendonorkan organ tubuh tinggi. Banyak orang yang secara sadar 

menuliskan izin pengambilan organ tubuhnya jika ia meninggal. Bahkan, banyak kerabat 

orang yang meninggal mengizinkan dilakukannya pengambilan organ vital, tanpa 

perintah khusus dari almarhum. Tentunya, untuk kasus ini diperlukan proses hukum 

tertentu. 

Akibat buruk yang muncul dari masalah kekurangan ketersediaan organ 

sedangkan permintaan akan donor organ yang tinggi adalah munculnya perdagangan 

organ illegal, wisata illegal dan lebih lanjut dapat mendorong perdagangan manusia. 

Keterbatasan organ menyebabkan harga organ menjadi tinggi, sehingga yang muncul 

dalam masyarakat adalah karena kebutuhan ekonomi tidak jarang ditemui pemasangan 

iklan secara terang-terangan menjual organnya, kemudia kasus penculikan bayi dari 

Rumah Sakit maupun klinik-klinik bersalin, maupun kasus kasus Melati anak jalanan 

yang ditemukan di Jepang5, disinyalir sebagai perolehan organ secara illegal. Penjualan 

organ secara illegal maupun pengambilan organ secara paksa harus dicegah.

2. Tujuan

Menyelamatkan jiwa orang lain melalui mendonorkan organ adalah tujuan yang 

mulia. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendonorkan organ, adanya 

pandangan tertentu dari agama/kepercayaan yang menyebabkan masyarakat enggan 

untuk mendonorkan karena takut melanggar kaidah agamanya menyebabkan angka

pendonor di Indonesia sangat rendah. 

Tingginya permintaan akan donor organ di Indonesia maupun di dunia 

menyebabkan ketimpangan antara permintaan dan persediaan organ, menyebabkan 

4 Kontan Online, Sensus Penduduk 2010, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 231 Juta Orang, 
http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/20031/Jumlah-Penduduk-Indonesia-Mencapai-231-Juta-Orang, 
5 http://www.detiknews.com/read/2010/01/13/101511/1277295/10/kisah-melati-korban-perdagangan-organ-tubuh
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banyak orang penderita gagal organ meninggal karena tidak tersedianya persediaan organ 

di Indonesia maupun di dunia. 

Faktor kesulitan ekonomi/kemiskinan di Indonesia maupun negara-negara 

berkembang dan atau negara miskin, menyebabkan banyak orang rela menjual organnya 

demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Tingginya tingkat permintaan juga menyebabkan terjadinya perolehan organ 

secara illegal, yang salah satunya disinyalir sebagai perolehan organ illegal adalah 

penculikan atau hilangnya bayi/anak/remaja/dewasa yang marak dewasa ini merupakan 

cara untuk mendapatkan organ illegal. Perdagangan manusia ”Human Trafficking” antar 

negara juga disinyalir sebagai cara untuk mendapatkan persediaan organ yang illegal.

Rentannya masyarakat Indonesia sebagai korban perdagangan maupun penculikan 

manusia, faktor kemiskinan sebagai latar belakang penjualan organ disamping rendahnya 

kesadaran masyarakat baik karena ketidaktahuan maupun ketakuan akan melanggar 

kaidah agama tertentu, pemerintah perlu mengatur lebih lanjut ”Transplantasi Organ” 

secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, demi memberikan perlindungan 

hukum kepada masyarakatnya dari praktek perdagangan organ illegal dan demi mengatur 

persediaan organ, maupun demi meningkatkan kesadaran masyarakatn akan pentingnya 

menjadi donor organ.

3. Metodologi

Sumber informasi penulisan Naskah Akademik berasal dari literatur dan 

wawancara. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sehubungan dengan 

Transplantasi Organ Manusia dan mensintesisnya demi kepentingan penyusunan Naskah 

Akademik ini, melalui beragam strategi penelusuran. 

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan fasilitas pencarian secara global 

melalui Google untuk memperoleh informasi secara global terlebih dahulu, sehingga 

terjaring ebook, makalah, website organisasi, laporan menteri keuangan negara obyek 

perbandingan, artikel koran maupun majalah, serta  jounal ilmiah, secara khusus untuk 

journal ilmiah dilakukan pencarian melalui PROQUEST, SPRINGERLINK, LANCET, 

WHO, PUBMED/MEDLINE, dan OXFORD. Penelusuran peraturan perundang-

undangan Indonesia dilakukan melalui database peraturan Hukum, Penelitian Hukum 
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Indonesia. Penelusuran dilakukan dari awal bulan Maret hingga pertengahan Mei 2010.

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu pertama 

pencarian secara umum ”organ transplantation”, dan kedua ”Donor Organ”, kemudian 

kedua istilah tersebut digabungkan dengan AND atau ”NATURAL WORD SEARCH”. 

Pencarian dilakukan lebih specifik praktek dinegara-negara sehingga pencarian 

digabungkan menjadi seperti ”Donor Organ” AND ”Amerika” yang kemudian negaranya 

diganti sesuai dengan kebutuhan perbandingan negara dalam Naskah Akademik ini yaitu, 

Singapura, China, Negara Mayoritas Islam dalam mencari kesamaan praktek dengan 

Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam. Kemudian ”Donor Organ” AND 

”Ethics”, karena sifat dari donor organ multidimensi maka digabungkan dengan 

pencarian dimensi lain ”Economic”, ”Social” OR ”Cultural” dan terakhir ”Donor Organ” 

AND ”Statistic” OR ”Procurement” OR ”Illegal Trade” OR ”Black Market” OR 

”Shortage” OR ”Act” OR ”Bill” OR ”Regulation” OR ”LAW”. Terbatasnya data riset 

ilmiah apalagi di Indonesia maka reportase media diidentifikasi sebagai sumber tambahan 

atau sumber kedua. 

Materi sebagai hasil penelusuran dikompilasi dalam CD-ROM sebagai bagian 

dari Naskah Akademik ini.

4. Hasil

Dari total Penelusuran penelusuran diperoleh sebanyak 10 ebook yang berkaitan 

dengan teori dan praktek transplantasi. Jurnal, artikel dan laporan menteri keuangan 

negara obyek perbandingan dan makalah ditemukan sebanyak 311 dokumen. Peraturan 

Negara dari negara lain sebanyak 6 peraturan yang berkaitan dengan negara yang 

dijadikan obyek perbandingan. Berdasarkan penilaian jurnal, artikel dan makalah hanya 

191 yang relevan, sehingga sisanya diabaikan.

Hasil dari penelusuran tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan Naskah 

Akademik yang akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.
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Bab II
Transplantasi Organ Manusia

1. Definisi

Secara Etimologi transplantasi berasal dari Middle English transplaunten, diambil 
dari Bahasa Latin Kuno transplantare, yang artinya to plant.6

Definisi Transplantasi, yang diambil dari bahasa Inggris “Transplantation” (to 
transplant) menurut kamus Webster Medical Dictionary online, didefinisikan sebagai:

The grafting of a tissue from one place to another, just as in botany a bud from 
one plant might be grafted onto the stem of another. The transplanting of tissue 
can be from one part of the patient to another (autologous transplantation), as in 
the case of a skin graft using the patient's own skin; or from one patient to 
another (allogenic transplantation), as in the case of transplanting a donor kidney 
into a recipient.7

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online transplantasi adalah
pemindahan jaringan tubuh dr suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yg tidak 
berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yg lain:8

Menurut Medicastore, pencangkokan (Transplantasi) adalah pemindahan sel, 

jaringan maupun organ hidup dari seseorang (donor) kepada orang lain (resipien atau dari 

satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya (misalnya pencangkokan kulit), dengan tujuan 

mengembalikan fungsi yang telah hilang.9

Menurut WHO, Transplantation is the transfer (engraftment) of human cells, 

tissues or organs from a donor to a recipient with the aim of restoring function(s) in the 

body. 10

Jadi dapat disimpulkan transplantasi atau pencangkokan adalah pemindahan organ 

sel, atau jaringan dari si pendonor kepada orang lain yang membutuhkan penggantian 

organ disebabkan kegagalan organ, kerusakan sel maupun jaringan dengan tujuan untuk

mengembalikan fungsi organ, sel, maupun jaringan yang telah rusak tersebut. Akan tetapi 

dalam perkembangannya khusus untuk sel, dunia kedokteran khususnya di bidang 

kedokteran regenerasi (regenerative medicine) saat ini pun telah memungkinkan untuk 

menumbuhkan kembali sel si pasien itu sendiri dengan sel induk atau sel yang diesktrasi 

6 Merriam Webster Online Search, Online Dictionary, http://www.merriam-webster.com/netdict/transplant
7 Merriem Wesbter Online, Medical Dictionary, http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6290
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
9 Medicastore, Pencangkokan, http://medicastore.com/penyakit/789/Pencangkokan.html
10 World Health Organization, Transplantation, http://www.who.int/topics/transplantation/en/
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dari organ yang rusak,

2 Tinjauan Teoritis Transplantasi Organ dan Donor

A. Sejarah Transplantasi Organ

Transplantasi merupakan salah satu hal yang paling luar biasa yang telah 

dicapai dalam dunia kedokteran modern. Transfusi darah merupakan jenis 

transplantasi yang paling sering dilakukan. Transplantasi telah menyelamatkan 

banyak nyawa manusia di dunia, lebih dari ribuan orang pertahun diseluruh dunia 

dapat diselamatkan nyawanya melalui transplantasi ini.11 Bahkan Dr. Paul 

Terasaki dari UCLA, melaporkan sejak tahun 1950 hingga 1997 sebanyak 

544,313 orang diseluruh dunia menerima transplantasi organ.12 Berikut sejarah 

Transplantasi Organ.

1902 – Transplantasi Menjadi Memungkinkan

Alexis Carrel memperlihatkan penggabungan pembuluh darah sehingga 

transplantasi organ menjadi memungkinkan untuk pertama kalinya. 

Operasi penggabungan pembuluh darah tersebut merupakan salah satu 

tehnik operasi ditemukan oleh dokter Alexis Carrel. Langkah maju ini 

membuka kemungkinan untuk lebih lanjut melakukan operasi 

transplantasi dengan membiarkan jaringan yang ditransplantasikan 

terhubung dengan suplai darah. Carrel terus melakukan riset terhadapa 

transplatasi organ dan kemudian menemukan mesin yang dapat menjaga 

organ tetap hidup diluar tubuh selama transplantasi berlangsung. Carrel 

mendapatkan Nobel Prize untuk Kedokteran tahun 1912. 

1905 Transplantasi Kornea Mata Pertama 

Pertama kali dilaporkan transplantasi kornea mata terjadi di Olmutz, 

Moravia, bulan December 1905. Pada tanggal 7 Desember 1905 

melakukan untuk pertama kali transplantasi kornea mata, terhadap pekerja 

yang buta akibat kecelakaan setahun sebelumnya. Setelah beberapa jam 

operasi pekerja tersebut dapat melihat kembali untuk seumur hidupnya. 

11 World Health Organization, Dilemma over live-donor transplantation
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/1/07-020107/en/
12 Transplant News, 12 Agustus 1998, More than 500,000 people in world have been transplanted since 1950s, 
Terasaki reports, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0YUG/is_15_8/ai_n18608038/?tag=content;col1
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Operasi ini membuktikan bahwa transplantasi dapat berhasil dilakukan. 

Saat ini lebih dari 2400 transplantasi mata dilakukan setiap tahunnya. 

Transplantasi mata merupakan hal yang unik karena tidak membutuhkan 

suplai pembuluh darah untuk tetap hidup (survive) dan kornea mata dapat 

didonasikan hingga 24 jam setelah kematian dan dapat dilakukan semua 

orang dengan berbagai umur.13

1918 – Transfusi Darah 

Selama Perang Dunia I, transfusi darah menjadi semakin dikuatkan telah 

menyelamatkan banyak nyawa operasi menjadi mungkin untuk pertama 

kalinya. Ada banyak usaha transfusi darah yang tidak berhasil dalam 

ratusan tahun tetapi mereka selalu gagal karena ilmu pengetahuan 

dibelakang darah tidak terlalu dimengerti. Dengan golongan darah dan 

pengembangan anti pembekuan, darah dapat disimpan untuk tranfusi 

dengan hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selama perang Dunia 

pertama, tentara Inggris menggunakan teknologi ini untuk membuat 

“Depot Darah” sebagai tempat penyimpanan, ini merupakan bentuk awal 

dari bank darah.

1954 Keberhasilan Transplantasi Ginjal Pertamakali 

Keberhasilan sesungguhnya pertamakalinya dalam transplantasi ginjal 

dilakukan oleh Dr. Joseph Murray dan Dr. David Hume, Brigham 

Hospital, Boston, Massachussetts. Tehnik kedokteran yang terus berlanjut 

ini telah berhasil menyelamatkan lebih dari 400,000 nyawa diseluruh 

dunia. Dr Joseph Murray dan teamnya mentransplantasikan ginjal dari 

Ronald Herrick kepada saudara kembarnya yang sekarat Richard. Operasi 

tersebut menyelamatkan nyawa saudara kembarnya. Ginjal biasanya 

didonorkan pada saat pendonor meninggal (in articulo mortis), akan tetapi 

1/3 biasanya pada saat pendonor hidup, dan pendonor ini dapat 

melanjutkan kehidupannya hanya dengan satu ginjal. Sekarang ginjal 

merupakan organ yang paling banyak ditransplantasikan. 

13 United Kingdom, National Health Service, History of Donation, 
http://www.nhs.uk/Tools/Documents/transplant.html
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1962 Keberhasilan pertama transplantasi ginjal dari mayat (kadaver) oleh Dr. 

Joseph Murray and Dr. David Hume, Brigham Hospital, Boston

1963 Keberhasilan pertama transplantasi paru-paru oleh Dr. James Hardy, 

University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS

1967 Keberhasilan pertama transplantasi hati oleh Dr. Thomas Starzl, 

University of Colorado, Denver, CO

1967 Keberhasilan pertama transplantasi Jantung oleh Dr. Christiaan Barnard, 

Groote Schuur Hospital, South Africa

1981 Keberhasilan pertama transplantasi jantung/paru-paru oleh Dr. Norman 

Shumway, Stanford University Medical Center, Palo Alto, CA

1983 FDA menyetujui Cyclosporine, yang merupakan zat anti penolakan yang 

paling berhasil. 

1988 FDA menyetujui Viaspan yang merupakan media pengawet organ yang 

didonorkan.

1988 Keberhasilan pertama transplantasi usus kecil.

1989 Keberhasilan pertama transplantasi hati donor hidup sedarah.

1990 Keberhasilan pertama transplantasi paru donor hidup sedarah.

1992 Hati baboon ditransplantasikan ke manusia yang sekarat karena kegagalan 

hati.

B. Jenis-jenis Transplantasi

Transplantasi merupakan hal luar biasa ditemukan dalam dunia kedokteran 

modern. Melibatkan donasi organ dari satu manusia kepada manusia lain yang 

menjadikan ribuan orang diseluruh dunia setiap tahunnya terselamatkan jiwanya.

1. Dari Segi Pemberi Organ (Pendonor)

Jika ditinjau dari sudut penyumbang atau donor atau jaringan 

tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi:

a. Transplantasi dengan donor hidup

Transplantasi dengan donor hidup adalah pemindahan 

jaringan atau organ tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain 

atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam 

kesehatan. Biasanya yang dilakukan adalah transplantasi ginjal, 
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karena memungkinkan seseorang untuk hidup dengan satu ginjal 

saja. Akan tetapi mungkin bagi donor hidup juga untuk 

memberikan sepotong/sebagian dari organ tubuhnya misalnya 

paru, hati, pankreas dan usus. Juga donor hidup dapat memberikan 

jaringan atau selnya degeneratif, misalnya kulit, darah dan sumsum 

tulang. 

b. Transplantasi dengan donor mati atau jenazah 

Transplantasi dengan donor mati atau jenazah adalah 

pemindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah orang yang 

baru saja meninggal kepada tubuh orang lain yang masih hidup. 

Pengertian donor mati adalah donor dari seseorang yang baru saja 

meninggal dan biasanya meninggal karena kecelakaan, serangan 

jantung, atau pecahnya pembuluh darah otak. Dalam kasus ini, 

donasi organ akan dipertimbangkan setelah usaha penyelematan 

mengalami kegagalan. Pasien mungkin meninggal dalam kamar 

emergensi ataupun dalam kondisi mati batang otak. Jenis organ 

yang biasanya didonorkan adalah organ yang tidak memiliki 

kemampuan untuk regenerasi misalnya jantung, kornea, ginjal dan 

pankreas, hati, jantung dan hati.14

2. Dari Penerima Organ (Resipien)

Sedangkan ditinjau dari sudut penerima organ atau resipien, maka 

transplantasi dapat dibedakan menjadi:

a. Autograft
Autotransplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau 

organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri. Biasanya 

transplantasi ini dilakukan pada jaringan yang berlebih atau pada 

jaringan yang dapat beregenerasi kembali. Sebagai contoh tindakan 

skin graft pada penderita luka bakar, dimana kulit donor berasal 

dari kulit paha yang kemudian dipindahkan pada bagian kulit yang 

rusak akibat mengalami luka bakar. Kemudian dalam operasi 

14
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bypass karena penyakit jantung koroner. 

b. Isograft

Termasuk dalam autograft adalah "syngraft" atau isograft 

yang merupakan prosedur transplatasi yang dilakukan antara dua 

orang yang secara genetik identik. Transplantasi model seperti ini 

juga selalu berhasil, kecuali jika ada permasalahan teknis selama 

operasi. Operasi pertama ginja yang dilakukan pada tahun 954 

merupakan operasi transplantasi syngraft pertama antara kembar 

identik.

c. Allograft

Allograft adalah pemindahan suatu jaringan atau organ dari 

tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Misalnya pemindahan 

jantung dari seseorang yang telah dinyatakan meninggal pada 

orang lain yang masih hidup. Kebanyakan sel dan organ manusia 

adalah Allografts.

d. Xenotransplantation

Xenotransplantation adalah pemindahan suatu jaringan atau 

organ dari species bukan manusia kepada tubuh manusia. 

Contohnya pemindahan organ dari babi ke tubuh manusia untuk 

mengganti organ manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi 

baik.

e. Transplantasi Domino (Domino Transplantation)

Merupakan multiple transplantasi yang dilakukan sejak 

tahun 1987. Donor memberikan organ jantung dan parunya kepada 

penerima donor, dan penerima donor ini memberikan jantungnya 

kepada penerima donor yang lain. Biasanya dilakukan pada 

penderita "cystic fibrosis" (hereditary disease) dimana kedua 

parunya perlu diganti dan secara teknis lebih mudah untuk 

mengganti jantung dan paru sebagai satu kesatuan. Biasanya 

jantung dari penderita ini masih sehat, sehingga jantungnya dapat 

didonorkan kepada orang lain yang membutuhkan.
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f. Transplantasi Dibagi (Transplantation Split) 

Kadangkala donor mati khususnya donor hati, hatinya 

dapat dibagi untuk dua penerima, khususnya dewasa dan anak, 

akan tetapi transplatasi ini tidak dipilih karena transplantasi 

keseluruhan organ lebih baik. 

3. Dari Sel Induk (Stem Cell)

Sedangkan khusus mengenai transplantasi sel induk dibedakan 

menjadi: 15

a. Transplantasi sel induk dari sumsum tulang (bone marrow 

transplantation)

Sumsum tulang adalah jaringan spons yang terdapat dalam 

tulang-tulang besar seperti tulang pinggang, tulang dada, tulang 

punggung dan tulang rusuk. Sumsum tulang merupakan sumber 

yang kaya akan sel induk hematopoetik.

b. Transplantasi sel induk darah tepi (peripheral blood stem cell 

transplantation)

Peredaran tepi merupakan sumber sel induk walaupun 

jumlah sel induk yang terkandung tidak sebanyak pd sumsum 

tulang untuk jumlah sel induk mencukupi suatu 

transplantasi.biasanya pada donor diberikan granulocyte-colony

stimulating factor (G-CSF). Transplantasi dilakukan dengan proses 

yang disebut Aferesis.

c. Transplantasi sel induk darah tali pusat (Stem cord)

Darah tali pusat mengandung sejulah sel induk yang 

bermakna dan memiliki keunggulan diatas transplantasi sel induk 

dari sumsum tulangatau dari darah tepi bagi pasien-pasien 

tertentu.Transplantasi sel induk dari darah tali pusat telah 

mengubah bahan sisa dari proses kelahiran menjadi sebuah sumber 

yang dapat menyelamatkan jiwa.

15 American Cancer Sosiety, Types of Stem Cell Transplant,
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_1_4X_Stem_Cell_Transplant_Basics.asp?sitearea=ETO
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Transplantasi sel induk merupakan infusi dari sel induk 

yang sehat kepada tubuh pasien itu sendiri. Transplantasi sel induk 

dilakukan apabila sumsum tulang berhenti memproduksi sel induk 

yang sehat. Sama dengan transplantasi lainnya jenis transplantasi 

induk ada yang sifatnya autograft yaitu tubuh sendiri yang 

menghasilkan kemudian ditransplantasi kedalam tubuh sendiri. 

Allograft apabila berasal dari donor orang lain asalkan cocok, 

biasanya yang masih ada hubungan darah, akan tetapi saat ini bisa 

juga didapatkan dari donor orang lain. Perlakuan ini biasanya 

dilakukan untuk leukemias, lymphomas, dan kelainan lain dari 

sumsum tulang. Yang terakhir adalah tandem transplant

merupakan Transplantasi “dobel autograft”, sel induk dikumpulkan 

terlebih dahulu sebelum dilakukan dosis tinggi chemo, kemudian 

ditransplantasikan 2 kali ke pasien itu sendiri biasanya dengan 

jarak 6 bulan. Cara ini digunakan untuk penyakit cancer jenis 

tertenut, termasuk multiple myeloma, Hodgkin disease, and non-

Hodgkin lymphoma. 

C. Apa yang Dapat Ditransplantasikan? 

Hampir semua organ, jaringan dan sel manusia dapat ditransplantasikan. 

Berikut ini yang organ, jaringan maupun sel yang dapat ditransplantasikan:16

16 New York Organ Donor Network, Which Organs Can Be Donated for Transplantation?
http://www.donatelifeny.org/transplant/organ_which.html
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Organ dalam rongga dada

a. Jantung (Hanya Donor Mati) 

b. Paru (Donor Hidup dan Mati) 

c. En bloc Jantung/Paru (Donor Mati dan Transplantasi Domino) 

Organ dalam rongga perut 

a. Ginjal (Donor Hidup dan Mati) 

b. Hati (Donor Hidup dan Mati) 

c. Pankreas (Hanya Donor Mati) 

d. Usus (Deceased-donor and Living-Donor) 

Jaringan, Sel dan Cairan

a. Tangan (Hanya Donor Mati) 

b. Kornea (Hanya Donor Mati) 

c. Kulit termasuk Face replant (autograft) dan transplantasi wajah (sangat 

jarang sekali) 

hair

Bone Marrow
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d. Islets of Langerhans (merupakan bagian dari pancreas yang mengandung 

endokrine) (Donor Hidup dan Mati) 

e. Sumsum tulang/sel induk dewasa (Donor Hidup dan Autograft)

f. Transfusi Darah/Transfusi Komponen Darah (Donor hidup dan Autograft) 

g. Pembuluh darah (Autograft dan Donor Mati) 

h. Katup Jantung (Donor Mati, Dono Hidup dan Xenograft[Porcine/bovine]) 

i. Tulang (Donor Hidup dan Mati)

D. Prosedur dan Akibat Transplantasi bagi penerima donor 17

Transplantasi bisa memberikan keuntungan yang sangat besar bagi orang-

orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hal-hal yang 

terkait dengan prosedur dan akibat Transplantasi adalah: 

1. Pre Transplantasi

a. Persiapan dan Evaluasi Pasien

Persiapan dan evaluasi pasien yang ekstensif sangat penting 

setiap transplantasi organ, jaringan, sel tertentu memiliki prosedur 

sendiri-sendiri yang akan dijelaskan kemudian, akan tetapi secara 

umum yang harus dilakukan adalah: 

i. Riwayat dan pemeriksaan fisik yang lengkap.

ii. Evaluasi terhadap kekuatan psikologis dan emosi .

iii. Pemeriksaan dengan CT (computed tomography) scan atau 
MRI (magnetic resonance imaging) 

iv. test jantung dengan electrocardiogram (EKG) atau 
echocardiogram 

v. Periksa paru-paru dengan photo dada (x-ray) dan 
pulmonary function tests (PFTs) 

vi. konsultasi dengan ahli lain dalam team transplantasi 
misalnya dengan dokter gigi, maupun dokter gizi .

vii. test darah lengkap, hitung darah, kimia darah dan skrinning 

terhadap viruses like hepatitis B, CMV, and HIV 

17 American Cancer Society, The Transplant Process
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_1_4X_The_Transplant_Process.asp?sitearea=ETO
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viii, Human Leukocyte Antigen (HLA)

b. Pencarian donor yang sesuai 

Mengidentifikasi siapa yang akan menjadi donor utama 

setelah melalui proses pencocokan donor. Pencarian donor yang 

cocok berguna untuk mengurangi beratnya penolakan dari tubuh 

resipien terhadap organ yang didonorkan, maka sebaiknya jaringan 

donor dan jaringan resipien harus memiliki kesesuaian yang 

semaksimal mungkin. ABO dan HLAnya.

2. Saat operasi transplantasi berlangsung

a. Kemungkinan timbulnya resiko akibat pembedahan 

Setiap operasi apapun selaku memiliki resiko. Resiko dapat 

diminimalkan dengan 

b. Pemakaian obat-obat immunosupresan yang poten 

Pencangkokan organ, jaringan maupun sel merupakan 

suatu proses yang rumit. Dalam keadaan normal, sistem kekebalan 

akan menyerang dan menghancurkan jaringan asing (keadaan ini 

dikenal sebagai penolakan transplantasi). Antigen adalah zat yang 

dapat merangsang terjadinya suatu reaksi kekebalan, yang 

ditemukan pada permukaan setiap sel di tubuh manusia. Jika 

seseorang menerima jaringan dari donor, maka antigen pada 

jaringan yang dicangkokkan tersebut akan memberi peringatan 

kepada tubuh resipien bahwa jaringan tersebut merupakan benda 

asing. Selain kesamaan golongan darah yang hal lain yang penting 

adalah human leukocyte antigen (HLA) merupakan antigen yang 

paling penting pada pencangkokan jaringan. Semakin sesuai 

antigen HLAnya, maka kemungkinan besar pencangkokan akan 

berhasil. 

3. Pasca Operasi

a. Kemungkinan terjadinya penolakan oleh tubuh resipien 

(hyperacute, acute or chronic)

Meskipun jenis HLA agak mirip, tetapi jika sistem 
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kekebalan resipien tidak dikendalikan, maka organ yang 

dicangkokkan biasanya ditolak. Penolakan biasanya terjadi segera 

setelah organ dicangkokkan, tetapi mungkin juga baru tampak 

beberapa minggu bahkan beberapa bulan kemudian. Penolakan 

bisa bersifat ringan dan mudah ditekan atau mungkin juga sifatnya 

berat dan progresif meskipun telah dilakukan pengobatan. 

Penolakan tidak hanya dapat merusak jaringan maupun organ yang 

dicangkokkan tetapi juga bisa menyebabkan demam, menggigil, 

mual, lelah dan perubahan tekanan darah yang terjadi secara tiba-

tiba. 

Penemuan obat-obatan yang dapat menekan sistem 

kekebalan telah meningkatkan angka keberhasilan pencangkokkan. 

Tetapi obat tersebut juga memiliki resiko. Pada saat obat menekan 

reaksi sistem kekebalan terhadap organ yang dicangkokkan, obat 

juga menghalangi perlawanan infeksi dan penghancuran benda 

asing lainnya oleh sistem kekebalan. Penekanan sistem kekebalan 

yang intensif biasanya hanya perlu dilakukan pada minggu-minggu 

pertama setelah pencangkokkan atau jika terlihat tanda-tanda 

penolakan. 

Berbagai jenis obat bisa bertindak sebagai immunosupresan 

adalah:

 Cyclosporins (Neoral, Sandimmune, SangCya). Obat ini 

bekerja dengan cara menghambat aktivasi T-cell, sehingga 

mencegah T-cells dari serangan organ yang 

ditransplantasikan. 

 Azathioprines (Imuran). Obat ini mengganggu sinstesis dari 

DNA dan RNA termasuk juga dari pembagian cell.

 Monoclonal antibodies, termasuk basiliximab (Simulect), 

daclizumab (Zenpax), dan muromonab (Orthoclone 

OKT3). Obat ini bekerja dengan cara menghambat 

penyatuan interleukin-2, yang akan melambatkan produksi 
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T-cells dalam pasien imune sistem.

Disamping itu dapat terjadi infeksi dan sepsis akibat dari obat 

immunosuppressant drugs yang diperlukan untuk menekan penolakan, 

kemudian kelainan Post-transplant lymphoproliferative (bentuk dari 

lymphoma akibat dari immunesuppressants), juga terjadi ketidak 

seimbangan elektrolite termasuk including kalsium and fosfate yang 

dapat menimbulkan masalah diantaranya pada tulang. Juga mungkin 

terjadi Efek lainnya gangguan pencernaan, meradang dan 

bernanahnya pencernaan dan esophagus, hirsutism (pertumbuhan 

rambut tidak terkendali pada pria), hair loss, kegemukan, jerawatan, 

diabetes mellitus type 2, hypercholesterolemia, dan lainnya. 

b. Kematian. 

Akibat penekanan anti penolakan maka menyebakan 

penurunan kekebalan tubuh yang berakibat dapat masuknya kuman 

ke dalam tubuh sehingga menimbulkan dapat menimbulkan 

komplikasi hingga berakibat kematian. 

E. Proses Tranplantasi Masing-Masing Organ, Jaringan Ataupun Sel

1. Pencangkokan Ginjal 

Untuk orang-orang yang ginjalnya sudah tidak berfungsi, 

pencangkokan ginjal merupakan alternatif pengobatan selain dialisa dan 

telah berhasil dilakukan pada semua golongan umur.  Ginjal yang 

dicangkokkan kadang berfungsi sampai lebih dari 30 tahun. Orang-orang 

yang telah berhasil menjalani pencangkokkan ginjal biasanya bisa hidup 

secara normal dan aktif. Transplantasi merupakan operasi besar karena 

ginjal dari donor harus disambungkan dengan pembuluh darah dan saluran 

kemih resipien. Lebih dari duapertiga transplantasi berasal dari donor yang 

sudah meninggal, yang biasanya merupakan orang sehat yang meninggal 

karena kecelakaan. Ginjal dikeluarkan dari tubuh donor, didinginkan dan 

segera dibawa ke rumah sakit untuk dicangkokkan kepada seseorang yang 

memiliki jenis jaringan yang asama dan seru darahnya tidak mengandung 
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antibodi terhadap jaringan. 

Meskipun telah digunakan obat-obatan untuk menekan sistem 

kekebalan, tetapi segera setelah pembedahan dilakukan, bisa terjadi satu 

atau beberapa episode penolakan, 

Penolakan ini bisa menyebabkan: 

- peningkatan berat badan akibat penimbunan cairan 

- demam 

- nyeri dan pembengkakan di daerah tempat ginjal dicangkokkan. 

Pemeriksaan darah mungkin menunjukkan adanya kemunduran 

fungsi ginjal. Untuk memperkuat diagnosis penolakan, bisa dilakukan 

biopsi jarum (pengambilan contoh jaringan ginjal dengan bantuan sebuah 

jarum untuk diperiksa dengan mikroskop). Penolakan biasanya bisa diatasi 

dengan menambah dosis atau jumlah obat immunosupresan. Jika 

penolakan tidak dapat diatasi, berarti pencangkokkan telah gagal. 

Ginjal yang ditolak bisa dibiarkan di dalam tubuh resipien, kecuali 

jika: 

- demam terus menerus 

- air kemih mengandung darah 

- tekanan darah tetap tinggi. 

Jika pencangkokkan gagal, maka harus segera kembali dilakukan 

dianalisa. Upaya pencangkokkan berikutnya bisa dilakukan setelah 

penderita benar-benar pulih dari pencangkokkan yang pertama. 

Kebanyakan episode penolakan dan komplikasi lainnya terjadi dalam 

waktu 3-4 bulan setelah pencangkokkan. Obat immunosupresan tetap 

diminum karena jika dihentikan bisa menimbulkan reaksi penolakan. 

Pemberian obat immunosupresan dihentikan jika timbul efek samping atau 

infeksi yang berat. 

Resiko terjadinya kanker pada penerima ginjal adalah 10-15 kali 

lebih besar bila dibandingkan dengan populasi umum. Resiko terjadinya 

kanker sistem getah bening adalah sekitar 30 kali lebih besar daripada 

normal, hal ini terjadi kemungkinan karena telah terjadi penekanan 
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terhadap sistem kekebalan. 

2. Pencangkokan Hati 

Penderita penyakit ginjal memiliki alternatif pengobatan dialisa, 

tetapi tidak demikian halnya dengan penderita penyakit hati yang berat. 

Jika hati sudah tidak berfungsi lagi, maka satu-satunya pilihan pengobatan 

adalah pencangkokkan hati. Angka keberhasilan transplantasi hati lebih 

rendah daripada transplantasi ginjal, tetapi 70-80% resipien bertahan 

hidup minimal selama 1 tahun. Mereka yang bertahan hidup kebanyakan 

adalah resipien yang hatinya telah mengalami kerusakan akibat sirosis 

bilier primer, hepatitis atau pemakaian obat yang merupakan racun bagi 

hati. Tansplantasi hati sebagai pengobatan untuk kanker hati jarang 

berhasil. Kanker biasanya kembali tumbuh pada hati yang dicangkokkan 

atau pada organ lainnya dan kurang dari 20% resipien yang bertahan hidup 

selama 1 tahun. 

Yang mengejutkan adalah bahwa reaksi penolakan pada 

transplantasi hati tidak sehebat reaksi penolakan pada transplantasi organ 

lainnya (seperti ginjal dan jantung). Tetapi setelah pembedahan harus 

diberikan obat immunosupresan. Jika resipien mengalami pembesaran 

hati, mual, nyeri, demam, sakit kuning atau terdapat kelainan fungsi hati 

(yang diketahui dari hasil pemeriskaan darah), maka bisa dilakukan biposi 

jarum. Hasil biopsi akan membantu menentukan apakah hati yang 

dicangkokkan telah ditolahk dan apakah dosis obat immunosupresan harus 

ditingkatkan. 

3. Pencangkokan Jantung 

Beberapa puluh tahun yang lalu tidak mungkin dilakukan, tetapi 

saat ini transplantasi jantung telah menjadi kenyataan. 95% resipien bisa 

lebih baik dalam melakukan olah raga dan kegiatan sehari-hari; lebih dari 

70% resipien yang kembali bekerja. Transplantasi jantung dilakukan pada 

penderita penyakit jantung yang paling serius dan tidak dapat diatasi 

dengan obat-obatan atau pembedahan lainnya. 

Setelah pembedahan, kepada resipien perlu diberikan obat 
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immunosupresan. Reaksi penolakan terhadap jantung biasanya berupa 

demam, lemah dan denyut jantung yang cepat atau abnormal. Jantung 

yang tidak berfungsi dengan baik bis amenyebabkan tekanan darah 

rendah, pembengkakan dan penimbunan cairan di dalam paru-paru. 

Penolakan yang sifatnya sangat ringan mungkin tidak menunjukkan gejala 

sama sekali tetapi bisa terlihat adanya perubahan pada EKG. 

Jika diduga telah terjadi penolakan, biasanya dilakukan biopsi. Jika 

ternyata terbukti telah terjadi penolakan, maka dilakukan penyesuaian 

dosis obat immunosupresan. Hampir separuh kematian pada resipien 

jantung disebabkan oleh infeksi. Komplikasi lainnya adalah aterosklerosis

yang timbul pada arteri koroner dari 25% resipien. 

4. Pencangkokan Paru-Paru & Jantung-Paru 

Beberapa tahun terakhir ini, transplantasi paru-paru telah 

menunjukkan kemajuan yang pesat. Biasanya hanya 1 paru-paru yang 

dicangkokkan, tetapi kadang dilakukan transplantasi kedua paru-paru. Jika 

penyakit paru-paru juga telah menyebabkan kerusakan pada jantung, 

kadang transplantasi paru-paru digabungkan dengan transplantasi jantung. 

Transplantasi paru-paru harus dilakukan segera setelah paru-paru 

diperoleh karena proses pengawetannya sulit. Paru-paru bisa berasal dari 

donor hidup maupun donor yang baru meninggal. Dari donor hidup, hanya 

1 paru-paru yang bisa diambil dan biasanya hanya 1 lobus yang 

didonorkan. 

80-85% resipien bertahan hidup minimal selama 1 tahun dan 

sekitar 70% bertahan hidup selama 5 tahun. 

Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada resipien: 

- Infeksi 

- Penyembuhan yang jelek pada titik persambungan saluran udara 

- Penyumbatan saluran udara akibat pembentukan jaringan parut 

- Penutupan saluran udara yang kecil (merupakan komplikasi lanjut 

yang bisa menjadi pertanda adanya penolakan yang terjadi secara 

bertahap). 
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Penolakan terhadap transplantasi paru-paru sulit untuk diketahui, 

dinilai dan diobati. Pada lebih dari 80% resipien, penolakan terjadi dalam 

beberapa bulan setelah pembedahan. Penolakan bisa menyebabkan 

demam, sesak nafas dan lemah (kelemahan terjadi akibat berkurangnya 

oksigen dalam darah). Penolakan diatasi dengan melakukan penyesuaian 

dosis obat immunosupresan. 

5. Pencangkokan Pankreas 

Transplantasi pankreas hanya dilakukan pada penderita diabetes

tertentu. Tujuan dari pencangkokkan adalah untuk mencegah terjadinya 

komplikasi diabetes dan terutama untuk mengontrol kadar gula darah 

secara lebih efektif. Penelitian telah menunjukkan bahwa transplantasi 

pankreas dapat memperlambat atau menghilangkan komplikasi dari 

diabetes. Tetapi kebanyakan penderita tidak cocok menjalani transplantasi 

dan transplantasi biasanya hanya dilakukan pada penderita yang kadar 

gula darahnya sangat sulit dikendalikan serta penderita yang belum 

mengalami komplikasi yang serius. Lebih dari 50% resipien memili kadar 

gula darah yang normal dan seringkali tidak perlu menggunakan insulin 

lagi. Resipien harus mengkonsumsi obat immunosupresan karena itu 

mereka memiliki resiko mengalami infeksi dan komplikasi lainnya. 

6. Pencangkokan Sumsum Tulang 

Pencangkokkan sumsum tulang pertama kali digunakan sebagai 

bagian dari pengobatan leukemia, limfoma jenis tertentu dan anemia 

aplastik. Karena teknik dan angka keberhasilannya semakin meningkat, 

maka pemakaian pencangkokkan sumsum tulang sekarang ini semakin 

meluas. Pencangkokkan sumsum tulang dilakukan pada wanita penderita 

kanker payudara dan anak-anak yang menderita kelainan genetik tertentu. 

Jika penderita kanker menjalani kemoterapi dan terapi penyinaran, maka 

sel-sel penghasil darah yang normal di dalam sumsum tulang juga bisa 

dihancurkan bersamaan dengan sel-sel kanker. Tetapi kadang pada saat 

menerima kemoterapi dosis tinggi, sumsum tulang penderita bisa 

dikeluarkan dan kemudian disuntikkan kembali setelah kemoterapi selesai. 
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Karena itu, penderita kanker bisa menerima terapi penyintaran dan 

kemoterapi dosis tinggi untuk menghancurkan sel-sel kanker. 

Jenis HLA resipien harus menyerupai jenis HLA donor, karena itu 

biasanya donor berasal dari keluarga dekat. Prosedurnya sendiri adalah 

sederhana. Biasanya dalam keadaan terbius total, sumsum tulang diambil 

dari tulang panggul donor dengan bantuan sebuah jarum. Kemudian 

sumsum tulang tersebut disuntikkan ke dalam vena resipien. Sumsum 

tulang donor berpindah dan berakar di dalam tulang resipien dan sel-

selnya mulai membelah. Pada akhrinya, jika semua berjalan lancar, 

seluruh sumsum tulang resipien akan tergantikan dengan sumsum tulang 

yang baru. 

Namun, prosedur transplantasi sumsum tulang memiliki resiko 

karena sel darah putih resipien telah dihancurkan oleh terapi radiasi dan 

kemoterapi. 

Sumsum tulang yang baru memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu 

untuk menghasilkan sejumlah sel darah putih yang diperlukan guna 

melindungi resipien terhadap infeksi. Resiko lainnya adalah penyakit 

graft-versus-host), dimana sumsum tulang yang baru menghasilkan sel-sel 

aktif yang secara imunologis menyerang sel-sel resipien. 

7. Transplantasi Organ Lainnya 

Orang yang mengalami luka bakar yang sangat luas atau kerusakan 

kulit luas lainnya bisa menjalani pencangkokkan kulit (skin graft). Cara 

terbaik untuk melakukan skin graft adalah dengan mengambil kulit yang 

sehat dari bagian tubuh lainnya dan mencangkokkannya pada bagian 

tubuh yang memerlukan. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, untuk 

sementara waktu bisa diambil kulit dari donor atau hewan (misalnya babi) 

sampai tumbuhnya kulit baru yang normal. Tulang rawan kadang 

dicangkokkan pada anak-anak, biasanya untuk memperbaiki kelainan pada 

telinga atau hidung. Kartilago donor jarang diserang oleh sistem kekebalan 

tubuh resipien. 

Pada transplantasi tulang, biasanya bahan tulang diambil dari 



Created by Patricia Soetjipto, Universitas Indonesia 24

bagian tubuh lainnya untuk dicangkokkan pada bagian tubuh yang 

memerlukan. Transplantasi tulang dari donor tidak dapat bertahan, tetapi 

bisa merangsang pertumbuhan tulang baru dan merupakan jembatan serta 

stabilisator yang baik sampai terbentuknya tulang yang baru. 

Transplantasi usus halus masih bersifat coba-coba dan bisa

dilakukan pada orang-orang yang ususnya telah mengalami kerusakan 

akibat penyakit atau ususnya sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. 

G. Pengadaan Organ 

Berdasarkan kenyataan perolehan organ dapat dibagi keadalam:

1. Sistem Sukarela

Sistem sukarela ini dibagi menjadi dua yaitu sistem 

a. Opt-in (Informed Consent)

Artinya: Seseorang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

menjadi donor. Menjadi donor adalah hal mulia, akan tetapi jika 

mengandalkan kebaikan hati seseorang maka kekurangan pasokan 

organ akan semakin meningkat. Banyak negara yang saat ini 

berpikir untuk merubah ke sistem opt-out, demi meningkatnya 

ketersediaan organ.

b. Opt-out (presumed consent)

Artinya: dianggap semua orang mau menjadi donor kecuali 

kemudian menyatakan diri tidak mau (opt-out). Negara Singapora 

adalah negara yang pertama kali menerapkan sistem ini. 

Berikut ini negara yang menggunakan bagan negara-negara 

yang menggunakan sistem opt-in dan opt out.18

18 Abadie, Alberto and Sebastien, Gay,  The Impact of Presumed Consent Legislation on Cadaveric Organ 
Donation: A Cross Country Study, Harvard University and NBER-– University of Chicago, December 2005, 
http://www.hks.harvard.edu/fs/aabadie/pconsent.pdf
http://www.hks.harvard.edu/fs/aabadie/pconsent.pdf
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2. Legal Dijual 

Hanya di Philiphina dan Iran penjualan organ ginjal adalah legal.

3. Sistem Penggantian

Singapore menerapkan sistem memberikan ganti kerugian terhadap akibat proses 

trasnplantasi organ.

4. Sistem Membeli di Pasar Illegal

Tidak seimbangnya antara permintaan organ dan persediaan organ menyebabkan 

orang mencari di pasar gelap. Organ Tourism merupakan salah satu perdagangan 

organ di pasar gelap.

5. Sistem Bank Organ dengan network yang baik 

Negara-negara telah banyak memanfaatkan bank organ sebagai sarana untuk 

penyimpanan dan mendapatkan organ.
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Bab III
Praktek Donasi dan Transplantasi Organ di Negara Lain

1. Pandangan World Health Organisation

Pandangan World Health Organisasion yang selanjutnya disebut sebagai WHO, 

sangat penting sebagai acuan dalam penyusunan naskah akademik yang merupakan dasar 

dari dibentuknya naskah perundang-undangan. WHO sebagai Badan Kesehatan Bangsa-

bangsa di dunia bertindang untuk memberikan petunjuk dan koordinasi bidang kesehatan 

dengan pihak yang berwenang di dalam sistem Persatuan Bangsa-Bangsa. WHO 

bertanggung jawab untuk menyiapkan kepemimpinan di dalam permasalahan kesehatan 

global, membuat agenda riset kesehatan, menyiapkan norma dan standar, mengartikulasi 

kebijakan berdasar evidence, menyediakan bantuan teknik kepada negara-negara dan 

memonitor serta mengakses trend kesehatan. 19

Pada abad ke 21 ini, dimana masalah kesehatan yang sudah melintasi batas 

wilayah negara, maka kesehatan bukan lagi merupakan tanggungjawab masing-masing 

negara melainkan tanggung jawab bersama bersama, juga untuk memberikan akses yang 

merata kepada pelayanan perawatan yang esential, sehingga peran WHO menjadi penting 

dalam mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk kepada para negara-negara dalam 

persatuan bangsa-bangsa. 

Transplantasi organ merupakan salah satu hal yang sangat serius yang telah 

diagendakan WHO, hal ini terbukti dengan dimasukkannya Transplantasi kedalam 

program WHO. WHO menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk menjadikan 

transplantasi organ perhatian yang serius negara-negara anggota untuk mengatur lebih 

lanjut kedalam hukum positif negara-negara anggota. 

Menurut data WHO, khusus untuk transplantasi ginjal saja telah dilakukan di 98 

negara. Saat ini transplantasi ginjal menempati posisi teratas dalam transplantasi donor 

organ. Menurut WHO, ada sekitar 66.000 transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi hati 

dan 6000 transplantasi jantung yang dilakukan diseluruh dunia pada tahun 2005.20

19 Tugas dari WHO diambil dari About WHO, diunduh dari website WHO: http://www.who.int/about/en/
20 World Health Organization, Fact Sheet, Compiled and Edited by, Babichan K Cand, Kuwait Journal 2007, 39 
(2)(203-208)
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Pembahasan mengenai transplantasi organ telah dilakukan oleh WHO diantaranya 

tahun 1987 di Jenewa tanggal 4-15 May, yang telah menghasilkan WHA 40.13 mengenai 

Pengembangan Prinsip-prinsip Dasar bagi Transplantasi Organ Manusia. Disini sidang 

menegaskan kembali bahwa perdagangan demi mendapatkan keuntungan dari organ 

manusia sebagai mahluk hidup adalah tidak sesuai dengan nilai manusia yang paling 

mendasar. Hal ini bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia dan jiwa 

dari Konstitusi WHO. 

Kemudian dalam sidang yang ke 42 di Jenewa menghasilkan WHA42.5 mengenai 

Pencegahan dan Penjualan Organ Manusia dengan rekomendasi negara-negara anggota 

memasukkan kedalam perundangannya untuk mencegah organ trafficking yang tidak 

dapat dicegah dengan efektif menggunakan alat lain selain aturan perundangan.21

Tahun 1991, dalam sidangnya telah menghasil WHA44.25 yang 

merekomendasikan kepada negara-negara anggotanya untuk memasukkan Petunjuk 

Prinsip ini kedalam fomulasi kebijakan dalam transplantasi organ manusia dan dengan 

maksud yang sesuai untuk menyebarluaskan multi organ donor dari donor mati bagi 

transplantasi manusia. WHA 44.25 ini penting karena meletakkan Petunjuk Prinsip. Ada 

9 Petunjuk Prinsip yang secara garis besar kesembilan petunjuk prinsip tersebut 

menekankan kepada donasi organ manusia yang sukarela dan tidak komersial. Dasar ini 

juga menekankan lebih condong kepada penggunaan donor organ mati ketimbang donor 

hidup, dan penggunaan donor yang masih berhubungan secara genetis ketimbang yang 

tidak. Prinsip dasar ini tidak ditujukan pada akses, keselamatan dan keajaiban, akan tetapi 

pada aturan profesional dan perundangan.  Adanya ketidakseimbangan antara persediaan 

organ, sel, dan jaringan dalam prakteknya termasuk juga insentif yang diberikan, 

keuntungan yang diperoleh, atau eksploitasi dalam pendonoran organ manusia, 

menjadikan dasar bagi dibuatnya Prinsip Dasar ini. Sebagai contoh adalah telah 

dilaporkan dari enam wilayah WHO, adanyanya eksploitasi terhadap donor ginjal hidup 

dan perdagangan (trafficking) organ manusia untuk transplantasi. 2223

21 WHO, Forty-Second World Health Assembly Geneva, May 1989, 4D841222-CCAD-4801-9685-
E4DED299DDF7
22 Sebagaimana tertulis dalam rekomendasi WHA44.25, dalam kumpulan resolusi 
http://whqlibdoc.who.int/wha_eb_handbooks/9241652098_Vol3_(part1-3).pdf dan sebagaimana dijelaskan dalam 
Ethics, Access And Safety In Tissue And Organ Transplantation: Issues Of Global Concern Madrid, Spain, 6-9 
October 2003, http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591390.pdf
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Hal penting lainnya yang telah dihasilkan oleh WHO dalam sidangnya pada 

tanggal 22 May 2004, adalah resolusi WHA57.18 mengenai organ manusia dan 

transplantasi jaringan yang menghimbau kepada negara anggota untuk mengatur masalah 

transplantasi organ kedalam hukum nasionalnya. Adanya kekuatiran mengenai kurangnya 

pasokan organ menyebabkan timbulnya organ traficking dan penggunaan organ hewan 

sebagai alternatif dalam penyedian organ.

Berdasarkan hasil Sidang WHA40.13, WHA42.5 and WHA44.25 mengenai organ 

transplantasi dan pengadaannya dan WHA57.18 mengenai organ traficking, maka  dalam 

Sidang yang ke 62 pada bulan Mei 2009, untuk memperbaiki Petunjuk Prinsip yang 

disesuaikan dengan perkembangan dan laporan transplantasi organ saat ini. Petunjuk 

prinsip tersebut merupakan petunjuk bagi negara-negara dalam menyusun ketentuan 

mengenai transplantasi organ dan memasukkan prinsip tersebut kedalam aturan 

nasionalnya. Petunjuk prinsip tersebut meliputi:

Petunjuk Prinsip 1

Sel, jaringan dan organ dapat dipindahkan dari tubuh orang yang telah meninggal untuk 

kepentingan transplantasi jika:

(a) adanya persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang telah diperoleh. dan

(b)Tidak ada alasan yang diyakini bahwa orang yang meninggal tersebut keberatan 

terhadap pemindahan tersebut.

Petunjuk Prinsip 2

Dokter yang menentukan bahwa donor yang potential telah meninggal tidak dapat terlibat 

secara langsung dalam pemindahan sel, jaringan dan organ atau prosedur transplantasi 

yang akan datang, dan juga bertanggungjawab terhadap perawatan penerima donor dari 

sel, jaringan dan organ.

Petunjuk Prinsip 3

Donasi dari orang yang meninggal dikembangkan kepada potensi pengobatan yang 

maksimum, akan tetapi orang hidup dewasa dapat mendonasikan organ jika diperbolehkan 

oleh hukum negaranya. Secara umum donor hidup seharusnya ada hubungan genetis, ada 

hubungan hukum dan emosional dengan si penerima donor. Donor hidup dapat disetujui 

apabila adanya pemberitahuan dan persetujuan secara sukarela didapatkan, ketika petugas 

23 Op.cit, WHO, Babichan K. Cand
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medis profesional dari donor secara teroganisasi memastikan dan menindaklanjuti, dan 

ketika memilih kriteria dari donor diaplikasikan dengan teliti dan seksama dan dimonitor. 

Donor hidup harus diinformasikan mengenai kemungkinan resiko, keuntungan dan 

konsekwensi dari donasi secara lengkap dan mudah dimengerti, donor hidup tersebut haru 

secara hukum cakap dan mampu untuk mencerna informasi, dan bertindak menurut 

kemauannya, dan terbebas dari pengaruh maupun tekanan. 

Petunjuk Prinsip 4

Tidak ada sell, jaringan dan organ yang dapat dipindahkan dari tubuh anak kecil hidup 

untuk keperluan transplantasi selain dari pada pengecualian yang sempit dibawah hukum 

nasional. Ukuran yang spesifik sebaiknya ditempatkan untuk melindungi anak kecil 

tersebut, dan apabila mungkin dilakukan harus ada persetujuan didapatkan sebelum donasi 

dilakukan. Hal yang berlaku untuk anak kecil tersebut, berlaku juga bagi orang yang 

kurang cakap. 

Petunjuk Prinsip 5

Sel, jaringan dan organ didonasikan secara cuma-cuma, tanpa ada pembayaran dalam 

bentuk monoter atau dalam penghargaan lain dari nilai uang. Pembelian, atau menawarkan 

untuk membeli sel, jaringan dan organ untuk transplantasi atau penjualan organ jenasah 

oleh orang hidup atau saudaranya adalah dilarang. Larangan terhadap penjualan atau 

pembelian terhadap sel, jaringan dan organ, tidak berlaku bagi penggantian yang masuk 

akal dan pengeluaran yang timbul yang dapat diperiksa kebenarannya dari donor, 

termasuk hilangnya pendapatan, atau pembayaran biaya penyembuhan, proses dan 

penyimpanan dan penyediaan dari cell, jaringan dan organ manusia bagi transplantasi.  

Petunjuk Prinsip 6

Promosi donasi yang kemanusiaan atas sel, jaringan dan organ yang dimaksud 

pengiklanan atau penayangan di masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum 

nasional. Pengiklanan mengenai tersedianya sel, jaringan dan organ, dengan menyebutkan 

penawaran atau mencari pembayaran kepada seseorang untuk, sel, tisue, atau organ, atau 

kepada saudaranya dimana seseorang meninggal adalah dilarang. Menjadi perantara yang 

melibatkan pembayaran kepada individu atau pihak ketiga juga dilarang. 

24 World Health Organization Guiding Principles On Human Cell, Tissue And Organ Transplantation, 
1http://www.searo.who.int/LinkFiles/BCT_WHO_guiding_principles_organ_transplantation.pdf
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Petunjuk Prinsip 7

Dokter dan tenaga medis lainnya sebaiknya tidak terlibat dalam prosedur transplantasi, 

dan asuransi kesehatan dan pembayar lain sebaiknya tidak mengganti pembayaran seperti 

prosedur, jika sel, jaringan dan organ terkait telah diperoleh dari eksploitasi atau paksaan 

atau pembayaran kepada donor ataupun saudara dari donor mati. 

Petunjuk Prinsip 8

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan profesional yang terlibat dalam pengadaan dan 

prosedur transplatasi sel, jaringan dan organ dilarang untuk menerima pembayaran apapun 

yang melebihi biaya yang dapat dibenarkan bagi pelayanan yang dilakukan. 

Petunjuk Prinsip 9

Alokasi dari organ, sel dan jaringan harus berdasarkan pada kriteria, norma etis bukan 

kepada uang atau pertimbangan lainnya. Pengaturan mengenai alokasi ini ditentukan oleh 

komite yang sesuai dan sah, harus adil, benar dan transparan.

Petunjuk Prinsip 10

Prosedur yang berkualitas tinggi, aman dan berkemampuan merupakan hal pokok yang 

sama bagi donor dan penerima. Hasil dalam jangka panjang dari jaringan, sel dan organ 

dapat dievaluasi oleh donor hidup dan juga penerima donor sehubungan dengan 

keuntungan dan kerugian. 

Tingkat keamanan dan efikasi dan kualitas dari sel, jaringn dan organ manusia untuk 

transplantasi sebagai produk kesehatan, harus terus dipelihara dan dioptimalkan secara 

terus menerus. Hal ini memerlukan penerapan dari sistem kualitas termasuk pengusutan 

dan kesiapsiagaan, dengan situasi yang merugikan dan laporan reaksi, secara nasional 

maupun terhadap ekpor produk manusia 

Petunjuk Prinsip 11

Organisasi dan pelaksana dari kegiatan donasi dan transplantasi, termasuk juga hasil klinis 

harus transparan dan terbuka kepada pengamatan, dengan tetap menjamin kerahasiaan dan 

privasi dari donor dan penerima donor tetap terjaga. 24

2. Praktek di Negara Maju

A. Amerika 

Di Amerika terdapat peraturan dari pusat (Federal) yang sangat ekstensif 
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dan juga peraturan dari 50 negara bagian mengenai organ, jaringan dan 

transplantasi. Ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Federal 

dan aturan negara bagian yang mengatur tentang hal berkaitan dengan 

transplantasi organ. 

Banyaknya undang-undang dan peraturan-peraturan yang disahkan yang 

ditujukan kepada berbagai isu, termasuk medis yang sangat kompleks, hukum dan 

isu moral dalam donasi dan transplantasi organ. Salah satu isu yang paling utama 

adalah permintaan yang tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan organ yang 

berguna itu seimbang. Aturan hukum ini secara umum telah dilihat oleh pembuat 

undang-undang, anggota dari profesi kedokteran, dan juga oleh masyarakat 

sebagai jalan yang diyakini untuk pemenuhan distribusi organ yang seimbang. 

Akan tetapi banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur akan 

semakin menambah rumitnya proses dari mendapatkan organ itu sendiri. 

Tapi dari sekian banyak peraturan tersebut hanya ada beberapa peraturan 

yang dianggap paling penting yaitu: 

1. Peraturan Terdahulu Pemerintah Federal

2. The Uniform Anatomical Gift Act of 1987

3. The National Organ Transplant Act

4. The Patient Self Determination Act of 1991

5. State Anatomical Gift Acts

1. Peraturan Pemerintah Negara Federal

Sebelum tahun 1968 belum ada peraturan pemerintah Negara 

Federal yang mengatur donasi organ dan jaringan. Sebelumnya masalah 

donasi organ hanya diatur dalam level masing-masing negara bagian saja. 

Masing-masing negara bagian satu sama lainnya mengatur hal yang 

berbeda dalam donasi organ ini. Akibat tidak seragamnya pengaturan 

mengenai donasi organ ini maka pemerintah memikirkan untuk membuat 

kerangka keseragaman aturan di AS yang berkaitan dengan donasi dan 

transplantasi organ dan jaringan. Sehingga pada tahun 1968 disahkan 
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Uniform Anatomical Gift Act of 1968 (AGA 1968). Tujuan dari AGA 

1968 disamping untuk keseragaman juga untuk meningkatkan jumlah 

organ yang tersedia dengan cara memudahkan cara bagi setiap individu 

mendonasikan organnya. 

Pada tahun 1972, The Uniform Anatomical Gift Act 

memerintahkan bahwa “Uniform Organ DONOR Card” dapat dikenali 

sebagai legal dokumen dalam 50 negara bagian. UU ini memberikan kuasa 

yang sah pada semua orang yang telah berumur 18 tahun atau lebih untuk 

mendonasikan organnya ketika meninggal.25

Pada tahun 1984, National Organ Transplant Act (NOTA) 

membuat pendaftaran donasi organ melalui komputaer secara nasional. 

Sistem ini dioperasikan oleh United Network for Organ Sharing (UNOS). 

NOTA sendiri disahkan pada tanggal 19 Oktober, 1984 dan telah beberapa 

kali dirubah yaitu tahun 1988 dan 1990 dan terakhir 2008, inti dari NOTA 

adalah melarang perdagangan organ, memberikan bantuan finansial, dan 

menyiapkan pembentukan dari Task Force Transplantasi Organ, 

memberikan kewenangan kepada Sekretaris Departemen Kesehatan 

Amerika (The Department of Health and Human Service-HHS) untuk 

membuat rencana, pembentukan dan operasi pendahuluan yang berkualitas 

dari Organ Procurement Organizations (OPOs); dan membentuk formasi 

dari Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) serta 

membentuk Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR). 

Setiap negara bagian harus mengadopsi seluruh atau sebagian dari 

undang “Uniform Anatomical Gift”26 yang bertujuan untuk 

menyerderhanakan proses dan menstandarisasi aturan mengenai donor 

diseluruh negara bagian. 

2. Uniform Anatomical Gift Act of 1987

25 http://www.enotes.com/everyday-law-encyclopedia/organ-donation
26 Amerika terdiri dari 51 negara bagian, dimana tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan untuk membentuk 
aturannya sendiri, akan tetapi dalam beberapa hal termasuk mengenai transplantasi organ ini, harus seragam
mengaturnya. Tujuan dari Uniform Act ini adalah demi keharmonisan antar negara bagian. Uniform Act ini harus 
diadopsi oleh negara-negara bagian dengan ketentuan setiap negara bagian dapat memodifikasinya melalui proses 
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Uniform Anatomical Gift Act 1987 merupakan perbaikan dari 

UAGA 1968. Walaupun UAGA 1968 telah berhasil meletakkan pola yang 

konsisten kepada seluruh negara bagian dalam merevisi aturan negara 

bagian tersebut. Disisi lain UAGA gagal dalam meningkatkan jumlah 

pendonor. UAGA 1968 tidak mengatur mengenai isu perdagangan 

komersil dari organ. Sementara antara tahun 1968 hingga 1987, telah 

terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi dan praktek dari 

transplantasi organ, sedangkan UAGA 1968 belum mengakomodasi 

perkembangan yang luar biasa ini. Dalam menampung perkembangan 

tekonologi dan praktek transplantasi organ maka dibuatlah versi baru dari 

UAGA 1968 pada tahun 1987 yang meliputi: 

a. Secara eksplisit melarang perdagangan organ tubuh manusia. 

Hukum Federal dengan jelas melarang penjualan organ dan 

jaringan tubuh manusia dengan pengecualian darah, sperma dan sel 

telur manusia. 

b. Menjamin prioritas dari permintaan donor mati ketimbang 

keluarga donor mati sehubungan dengan adanya keberatan 

pendonoran organ dari pihak keluarga .

c. Menyederhanakan proses kelengkapan dokumen yang berpengaruh 

terhadap donasi organ.

d. Memberikan mandat kepada rumah sakit dan petugas unit darurat 

untuk mengembangkan prosedur dari “permintaan 

rutin/permintaan wajib” Ketentuan ini mensyaratkan rumah sakit 

untuk menanyakan kepada pasien, ketika mereka mendaftar ke 

rumah sakit, atau kepada keluarganya ketika pasien meninggal, 

mengenai donasi organ. Apabila pasien berkehendak 

mendonasikan organnya, maka informasi itu akan dimasukkan 

dalam catatan pasien (patient record).

legislatif negara bagian. Uniform Act dirancang oleh National Conference of Commissioners on Uniform State 
Laws (NCCUSL) diambil dari http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Uniform+Acts
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e. Membolehkan pemeriksa medis (medical examiners) dan 

pemeriksa mayat (coroners) untuk menyediakan organ yang dapat 

ditransplantasikan dari subyek otopsi dan menginvestigasi dalam 

kondisi tertentu. required

Berbeda dengan UAGA 168 yang tidak banyak mendapat 

perdebatan di negara bagian, UAGA 1987 banyak didebat di banyak 

negara bagian. Perdebatan tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai 

pertama, prioritas atas keinginan pendonor yang didahulukan ketimbang 

keberatan keluarganya. Kedua, negara bagian mengkuatirkan mengenai 

bahasa “permintaan rutin/permintaan wajib” (routine inquiry/required 

request). Ketiga, adalah mengenai wewenang baru yang membolehkan 

pemeriksa medis untuk mendonorkan organ jenazah atau bagian tubuh 

lainnya. Walaupun UAGA ditujukan untuk menciptakan keseragaman 

antar negara bagian, kan tetapi tetap saja ada negara bagian yang 

menerapkan aturannya sendiri ketimbang meratifikasi UAGA 1987 ini. 

Dibawah UAGA 1987, pemeriksa medis atau pemeriksa mayat 

dapat mengeluarkan organ untuk keperluan transplantasi hanya ketika 

mereka memiliki kontrol terhadap tubuh dan jenazah tidak memiliki 

keluarga sedarah. Harus ada pencarian yang masuk akal terhadap keluarga 

sedarah oleh otoritas yang kompeten. Petugas tidak dapat memindahkan 

organ atau jaringan untuk kepentingan transplantasi jika tidak ada aturan 

negara bagian yang secara khusus memberikan kekuasaan untuk ini. 

3. National Organ Transplant Act

Tahun 1984, National Organ Transplant Act (NOTA) memulai 

meletakkan struktur yang komprehensif dan kebijaksanaan ditekankan 

pada transplantasi organ. Aturan ini merefleksikan pengetahuan yang lebih 

maju terhadap teknologi dan prosedur transplantasi. 

NOTA juga menyediakan dana untuk bantuan bagi organisasi 

pengadaan organ (organ procurement organizations (OPOs)) yang 

memenuhi kualifikasi dan bagi Organ Procurement and Transplantation 

Network (OPTN). OPTN dibuat untuk membantu OPOs dalam 
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mendistribusikan organ yang tidak dapat digunakan dalam wilayah 

geografis OPO's. NOTA juga menyediakan dana bantuan untuk 

perencanaan, pembentukan, dan operasi atau pengembangan organisasi 

pengadaan organ. Agar layak mendapatkan dana bantuan tersebut, OPO 

harus menunjukkan bahwa organisasinya merupakan non profit sehingga 

layak menerima penggantian MEDICARE untuk pengadaan ginjal. 

Organisasi tersebut juga harus menjelaskan prosedur yang ditetapkan 

untuk mendapatkan pembayaran untuk organ diluar ginjal yang disediakan 

bagi pusat transplantasi. Aturan ini secara jelas melarang perdagangan 

organ manusia melintas batas negara bagian. Sehingga jelas bahwa organ 

manusia tidak dapat dipandang sebagai komoditas. 

Salah satu hal yang dicapai oleh NOTA ini adalah terbentukanya 

25 anggota Satuan Tugas (Task Force). Satuan tugas ini  mempelajari sue 

kebijaksanaan transplantasi orga, termasuk pengadaan dan 

pendistribusiannya. Satuan tugas ini menerbitkan laporan pertama kali 

tahun 1986 yang meliputi: isu medis, hukum, sosial, etika, dan ekonomi 

terkait dengan pengadaan dan distribusi. Dalam laporan ini, satuan kerja 

mengomentari mengenai sedikitnya  prosentasi organ yang dapat 

ditransplantasikan dan kebutuhan untuk meningkatkan pasokan. 

Mendorong individu mendonasikan organnya merupakan hal yang sangat 

penting. 

4. Patient Self-Determination Act tahun 1991

Undang-undang pemerintah Federal mengenai Patient Self-

Determination (PSDA) dimaksudkan untuk mendorong penggunaan 

perintah akan datang seperti wasiat dan kuasa berjangka untuk 

pemeliharaan kesehatan. PSDA merubah ketentuan kunci dalam hukum 

pemerintah federal Medicare dan MEDICAID. PSDA memberikan 

mandat kepada rumah sakit dan provider kesehatan lain untuk meneruskan 

kebijaksanaan dan prosedur yang jelas. Rumah sakit dan penyedia 

kesehatan lain harus: 

a. Menyediakan informasi tertulis mengenai hak individu dibawah 



Created by Patricia Soetjipto, Universitas Indonesia 36

undang-udangn negara bagian untuk membuat keputusan mengenai 

pelayanan medis termasuk hak untuk menformulasi perintah akan 

datang. Provide written information regarding the individual's 

rights under state law to make decisions concerning medical care,

including the right to formulate advance directives.

b. Mencatat dalam rekam medik pasien apakah seseorang telah 

melaksanakan perintah akan datang tersebut. 

c. Tidak ada diskriminasi terhadap melayani pasien yang 

memutuskan untuk membuat perintah akan datang tersebut.

d. Mematuhi hukum negara mengenai perintah akan datang tersebut. 

e. Membuat kebijakan untuk memberikan pengetahuan pada para 

staffnya mengenai isu perintah akan datang tersebut. 

5. State Anatomical Gift Acts

Peraturan pemerintah negara Federal mengenai donasi organ pasca 

kematian sebagaimana diatur dalam UAGA tahun 1968 dan direvisi tahun 

1987, telah diadopsi oleh 50 negara bagian di Amerika dalam berbagai 

bentuk. Ada beberapa negara bagian yang melakukan modifikasi 

terhadapnya. Pada dasarnya setiap negara bagian mengatur orang dewasa 

yang cakap dapat membuat hadiah atas organ jika seseorang meninggal. 

Organ-organ tersebut dapat digunakan untuk keperluan transplantasi, riset 

atau edukasi. Jika tidak ada secara eksplisit dibuat hadiah anatomis 

(anatomical gift) maka keluarga dapat menyetujui untuk penuaian dari 

organ orang yang meninggal tersebut

Aturan negara-negara bagian ini juga mengatur mengenai kartu 

donor ukuran dompet, ditandatangani oleh seseorang yang telah berumur 

lebih dari 18 tahun dan disaksikan oleh 2 orang dewasa lainnya. Kartu 

donor tersebut merupakan instrumen hukum yang membolehkan dokter 

untuk memindahkan organ setelah meninggal. Kartu ini biasanya 

merupakan bagian dari kartu SIM. Harapannya dengan adanya kartu 

tersebut akan membantu meningkatkan persediaan organ, akan tetapi 

kenyataannya tidak. Hal tersebut disebabkan karena:
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a. Banyak orang ternyata tidak menandatangani kartu donor tersebut 

atau ada kesalahan dalam kartu. 

b. Walaupun kartu donor tersebut merupakan instrumen hukum, 

banyak tenaga medis profesional menolak untuk mengandalkan 

kartu donor sebagai persetujuan untuk memindahkan organ dari 

jenasah untuk tujuan transplantasi. 

c. Walau tampaknya penerapan akan aturan hukum tersendat-sendat 

di Amerika dari tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah 

pendonor. Hal ini dapat terjadi karena adanya kampanye terus 

menerus yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengadaan organ. 

Peranan teknologi informasi juga membantu peningkatan kenaikan 

jumlah pendonor. Kenaikan jumlah pendonor dapat dilihat dari 

grafik berikut ini: 
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B. Inggris

Pengaturan Transplantasi di Inggris diatur dalam  THE HUMAN TISSUE 

ACT 2004 selanjutnya disebut sebagai HTA 2004, peraturan ini merupakan

perubahan dan pencabutan dari peraturan pendahulunya yaitu:

1. The Human Tissue Act 1961

2. The Anatomy Act 1984 dan 

3. The Human Organ Transplants Act 1989 
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Termasuk merubah dan mencabut:

1. The Human Tissue Act (Northern Ireland) 1962

2. The Human Organ Transplants (Northern Ireland) Order 1989 and

3. The Anatomy (Northern Ireland) Order 1992.

Undang-undang transplantasi di Inggris yang diatur dalam UU Jaringan 

Tubuh Manusia yang disetujui pada tanggal 15 November 2004 merupakan dasar 

bagi penyimpanan dan penggunaan organ dan jaringan manusia dari donor hidup 

dan juga pemindahan/pengambilan, penyimpanan dan penyimpanan dari jaringan 

dan organ dari donor mati yang berlaku di England, Wales dan Northern Ireland. 

Alasan penggantian atau adanya aturan baru HTA 2004 adalah karena 

berdasarkan evaluasi hukum dan masukan dari masyarakat bahwa peraturan-

peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman khususnya 

mengenai retensi dari otak orang dewasa pasca kematian, yang menunjukkan 

penyimpanan dan penggunaan tanpa persetujuan yang tepat (proper consent) 

seringkali terjadi disamping juga persetujuan untuk peragaan umum bagi 

misalnya kepentingan musium. 27

Yang diatur dalam HTA 2004 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang tersebut meletakkan prinsip dasar bahwa 

penyimpanan dan penggunaan dari bagian tubuh, organ dan jaringan dari 

donor hidup maupun donor mati untuk tujuan yang berkaitan dengan 

kepentingan kesehatan dan peragaan umum harus dengan persetujuan. 

2. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pemindahan, penyimpanan 

dan penggunaan dari jaringan tubuh manusia. Hal ini mengacu pada 

pengertian “relevant material” yang didefinisikan sebagai material adalah 

yang berasal adari tubuh manusia yang terdiri dari atau termasuk 

didalamnya adalah sel manusia, yang tidak termasuk dalam sela adalah 

rambut dan kuku dari manusia hidup. Sel telur dan sperma hidup serta 

embrio tidak termasuk yang didefinisikan disini karena sudah diatur dalam 

Human Fertilisation & Embryology Act 1990. 

27 Department of Health of the United Kingdom; page 1, 
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4103686.pdf
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3. Persetujuan tersebut merupakan hal yang dipersyaratkan sebagaimana 

tercantum dalam dokumen “Rencana Tujuan” (Scheduled purposes) dan 

persetujuan tersebut dalam UU ini disebut sebagai “persetujuan yang 

sesuai” dengan pengertian yang diperluas terhadap orang yang sesuai. 

Bagi orang yang melanggar atau menghalangi persetujuan ini akan 

dikenakan hukuman tiga tahun penjara atau denda maupun keduanya.

4. UU ini juga menetapkan lembaga “Human Tissue Authority” untuk 

memberikan nasehat serta mengatur persetujuan sehubungan dengan UU 

ini. Lembaga yang berwenan ini akan mengeluarkan petunjuk praktik yang 

baik dalam kode hukum praktek. Lembaga tersebut juga memberikan 

lisensi serta menginspeksi kondisa pasca kematian baik di rumah sakit 

maupun kamar mayat, anatomi, pemeriksaan, peragaan umum dari sisa 

tubuh manusia dan penyimpanan jaringan tubuh manusia. 

5. UU ini juga mengatur pelanggaran bagi pemilikan jaringan tubuh, 

termasuk rambut dan kuku serta sel telur dan sperma dengan tujuan 

analisa DNAnya tanpa persetujuan dari individu darimana jaringan 

tersebut berasal atau dari orang terdekat jika telah meninggal. Akan 

dikenakan hukuman apabila melanggar.

6. UU ini mengatur juga mengenai pengambilan langkah minimum bagi 

pengawetan organ dari donor mati saat persetujuan yang disyaratkan 

belum didapatkan dari keluarga sedarah untuk memindahkan organ bagi 

kepentingan transplantasi. Hal ini memperjelas bahwa procedure seperti 

pendinginan organ pasca kematian adalah sesuai dengan UU.

7. UU ini secara khusus memberikan kepada musium di Inggris kekuasaan 

untuk bebas menentukan untuk mengeluarkan koleksi dari sisa organ 

tubuh dari koleksinya, jika diyakini secara rasional bahwa sisa tubuh 

tersebut merupakan bagian dari tubuh manusia yang meninggal kurang 

dari seratus tahun sebelum UU ini disahkan. Hal ini memperkenankan 

musium untuk misalnya mengembalikan sisa tubuh kepada penduduk asli.

8. UU ini memberikan pengecualian terhadap persetujuan tidak diperlukan 

terhadap penggunaan yang berlebih atau sisa dari jaringan yang diambil 
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dari donor hidup yang tersisa dari prosedur operasi.

9. Persetujuan tidak diperlukan terhadap sisa dari jaringan dalam riset, akan 

tetapi riset tersebut memiliki persetujuan etis, sehingga periset tidak dapat 

mengindentifikasi donor jaringan tersebut dan selanjutnya dimasa yang 

akan datang pun demikian. 

10. Yang dapat memberikan persetujuan yang layak adalah donor hidup orang 

dewasa atau anak yang cakap yang memiliki keinginan untuk itu, mereka 

dapat memberikan persetujuan sendiri.

11. Donor hidup anak cakap maupun tidak cakap, tapi tidak mau membuat 

keputusan, maka persetujuan dapat diberikan oleh orangtuanya dengan 

tanggungjawab berada pada orangtuanya.

12. Donor mati dewasa, dapat memberikan persetujuan sendiri sebelum mati; 

jika hal ini tidak ada maka orang yang perwakilan yang ditunjuk dapat 

memberikan persetujuan; jika tidak ada perwakilan yang ditunjuk maka 

saudara yang memenuhi persyaratan dapat memberikan persetujuan. 28

Berikut gambaran mengenai kegiatan berkaitan dengan transplantasi di 

Inggris dari tanggal 1 April 2008 hingga 31 March 2009: 

 3,513 transplantasi organ telah dilakukan di Inggris

 Terdapat 1,853 pendonors. 

 977 nyawa dapat diselamatkan di Inggris melalui transplantasi jantung, 

paru-paru, hati, atau kombinasi antara hati/jantung, lung, liver or 

hati/ginjal, hati/pankreas, jantung/ginjal atau hati/ginjal/pankreas. 

 Total 2,536 pasien menerimatransplantasi ginjal, pancreas dan kombinasi 

dari ginjal/prancres. 

 Total 2,712 orang telah mendapatkan penglihatannya kembali setelah 

mendapatkan transplantasi kornea. 

 Donor hidup yang tercatat adalah sebanyak 954 orang menyumbangkan 

ginjalnya,atau bagian dari hatinya. Donor hidup mereprensentasikan lebih 

dari separuh dari total pendonor. 

28 Ibid, page 2
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 Donor hidup ginjal menunjukkan peningkatan 589 di tahun 2005-2006, 

690 tahun 2006-2007, 831 tahun 2007-2008 dan 927 tahun 2008-2009 dan 

saat ini mewakili 1/3 dari seluruh donor transplantasi ginjal. 

 Akhir bulan Maret 2009, 7,877 pasien berada dalam daftar tunggu 

transplantasi. 

 Hampir sejuta lebih orang menjanjikan akan menolong orang lain setelah 

mati denga mendaftarkan keinginannya di NHS Organ Donor Register, 

total jumlahnya hingga 31 Maret 2009 adalah 16,124,871. 29

3. Praktek di Negara Mayoritas Penduduk Muslim

Bagaimana praktek penyelenggaraan donasi organ dan transplantasi di negara-

negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat penting untuk diketahui 

dalam menemukan kesamaan pandangan dari perpektif agama Islam. 

A. KERAJAAN SAUDI ARABIA

Saudi Arabia sebagai negara Arab terbesar Timur Tengah dengan 

penduduk 100% muslim.30 Negara Kerajaan Saudi Arabia, merupakan negara 

Islam yang paling konservatif, yang memainkan peranan besar dalam 

memformulasi yurisprudensi etis bagi umat Islam tidak hanya di negaranya 

sendiri akan tetapi untuk negara mayoritas muslim lainnya, dalam hal melihat dan 

mengatur pesatnya perkembangan transplantasi organ, dan dalam 

mengimplementasikan aturan baru ini kedalam prakteknya. 31

Hingga tahun 1996 Saudi Arabia merupakan negara Islam terbesar yang 

melakukan transplantasi organ ginjal dari donor jenazah.32 Ditahun 2002, 

berbagai macam organ telah ditransplantasikan di Saudi Arabia hingga akhir 2002 

yaitu: transplantasi ginjal 3759 yang berasal dari 1267 donor mati, 2492 donor 

29 NHS Blood and Transplant, Transplant Activities in UK,
http://www.uktransplant.org.uk/ukt/statistics/transplant_activity_report/current_activity_reports/ukt/2008_09/transpl
ant_activity_uk_2008-09.pdf, halaman 8-14.
30 Central Intelligence Agency, The World Fact, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/sa.html
31 Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, Islamic Ethics of Organ Transplantation and Brain Death, 
Year : 1996 Volume : 7  Issue : 2  Page : 109-114, http://www.sjkdt.org/article.asp?issn=1319-
2442;year=1996;volume=7;issue=2;spage=109;epage=114;aulast=Albar#ref9
32 Al-Khudair W. K. dan Huraib, S. O., Kidney transplantation in Saudi Arabia: a unique experience, 
http://www.springerlink.com/content/r363663207u63j25/
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hidup; transplantasi hati sebanyak 279 dengan 225 donor mati, 54 donor hidup; 

transplantasi jantung 92 heart; transplantasi kornea 421; transpantasi paru-paru 8; 

dan transplantasi gabungan ginjal dan pankreas sebanyak 5. Sebagai tambahan 

telah dilakukan banyak pendonoran jaringan sumsum tulang, katup jantung (264 

jantung), kulit, dan tulang. Akan tetapi disamping kesuksesan dari progam ini, 

belum diikuti dengan pengetahuan dari masyarakat dan medis mengenai 

keuntungan dari donor mati, sehingga perlu ditingkatkan  kesadaran publik 

tentang keuntungan dari donor mati.33

Sama seperti negara lainnya di dunia ini, Saudi Arabia pun mengalami 

kesulitan akibat defisit donor organ. Dengan daftar tunggu lebih dari 10,000 

orang, menurut “Saudi Center for Organ Transplantation (SCOT)”, banyak pasien 

yang meninggal sebelum mendapatkan organ yang dibutuhkan. Demi 

mendapatkan donor organ maka banyak orang Arab yang melakukan perjalan ke 

luar negeri demi untuk melakukan membeli dan melakukan transplantasi organ. 

Menurut World Health Organization, Saudi Arabia merupakan salah satu negara 

pengimpor organ terbesar. 34 Sehubungan dengan itu maka pemerintah Kerajaan 

Arab pun mengeluarkan fatwa untuk mengatasi kekurangan donor organ.

1. Resolusi pertama dari Islamic Council Saudi Arabia (Komisi Senior 

Ulama/Ulama Agung) No. 99 tanggal 06/11/1402H (1982G)

Dalam fatwa 1982 tersebut diperbolehkan untuk transplantasi 

jaringan dan organ dari donor hidup dan donor mati. Secara lengkap 

berbunyi:

a. Dewan memutuskan dengan suara bulat mengenai penerimaan 

pemindahan organ, atau bagian dari organ tersebut dari donor 

hidup Muslim atau Thimmi dan mentransplantasikan kepadanya, 

seharusnya ada kebutuhan, seharusnya tidak ada resiko dalam 

33 F.A.M. Shaheen dan M.Z. Souqiyyeh, Saudi Center for Organ Transplantation, Riyadh, Saudi Arabia, Increasing 
organ donation rates from Muslim donors: Lessons from a successful model, Available online 27 October 
2004.http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VJ0-4DN28PS-
7&_user=10&_coverDate=09%2F01%2F2004&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C0
00050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4f8321b7e4e2b8b95ae84c39e141bd8b
34 World Health Organization, Volume 85: 2007, Volume 85, Number 12, December 2007, 901-980, The state of the 
international organ trade: a provisional picture based on integration of available information,
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/
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pemindahan dan seharusnya transplantasi itu kelihatannya akan 

berhasil. 

b. Dewan juga memutuskan, dengan suara terbanyak sebagai berikut:

a. Donasi dari organ tersebut baik dari donor hidup maupun 

donor mati harus ada pernyataan hukum atau perjanjian 

dari saudara.

b. Penerimaan pemindahan organ atau bagian dari organ 

tersebut dari orang mati untuk kepentingan seorang 

Muslim, seharusnya ada kebutuhan, seharusnya penyebab 

pemindahan dan seharusnya transplantasi kelihatannya 

akan berhasil. 35

Fatwa ini sebagai penanda bagi era baru bagi Transplantasi di 

Saudi Arabia, dengan terbentuknya Saudi Centre of Organ Transplantation 

(SCOT). Organisasi ini tugasnya untuk mengatur proses dari donasi organ dan 

transplantasi di Saudi Arabia. Ada beberapa strategi yang dilakukan SCOT ini 

dalam mencapai tujuan sebagai pusat pengadaan yaitu:

1. Meningkatkan kepedulian dalam komunitas medis tentang pentingnya 

donasi organ dan transplantasi

2. Meningkatkan kepedulian dari masyarakat pada umumnya tentang 

pentingnya donasi organ dan transplantasi. 

3. Membangun sistem koordinasi yang efisien antara rumah sakit pelaksana 

donasi dengan pusat transplantasi.

Hal penting terkait pembentukan Pusat Transplatasi Saudi adalah:

1. Inisiatif Raja Salman Ibn Abdulaziz gubernur wilayah Riyadh untuk 

mendirikan pusat koordinasi bagi Donasi Dan Transplantasi Donor Mati 

(Cadaver Organ donation and Transplantation) 1404H (1985G). 

2. Perintah Kerajaan No.7/1561/M dated 15/5/1404H (1985G) – untuk 

membentuk Yayasan Ginjal Nasional.

Berdasarkan dua surat No. 740/11, tanggal 10-02-1404 H, dan No. 

35 Gruesnerr, Rainer W.G and Enrico Benedeti, Ed. Of Living Donor Organ Transplantation, General Aspects Of 
Living Donor Organ Transplantation, hal 66.
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1442/11, tanggal 07-03-1404 H mengenai pembentukan Yayasan Ginjal 

Nasional, dan didukung oleh perwakilan dari Rumah Sakit Khusus King 

Faisal Specialist Hospital dan berdasarkan tindak lanjut dari proposal 

untuk pendirian pusat ini yang akan diawasi oleh komite yang terdiri dari 

Menteri Kesehatan sebagai Presiden dan perwakilan dari kepresidenan 

Penjaga Nasional, Menteri Penerbangan dan Pertahanan, Pendidikan 

Tinggak dan Kesehatan dan Rumah Sakit Specialis King Faisal. Komite 

ini akan menetapkan tujuan dan tanggungjawab pusat ini dan menentukan 

budget sebesar 5 juta Riyal Saudi sebagai anggaran organisasi ini dibawah 

pengawasan komite sebagaimana disebut diatas. 

3. Keputusan No. 80 dated 20/6/1413 (1993G) untuk meningkatkan Yayasan 

Ginjal Nasional menjadi Pusat Transplantasi Organ Saudi (Saudi Center 

for Organ Transplantation-Scot).

Dewan dari Kementrian telah mempelajari surat dari Menteri 

Kesehatan No. 1058/K/23, tanggal 09/10/1412 H yang disampaikan 

melalui Sekretaris Kepresidenan Dewan Kementrian no. 7/635/R, dated 

19/1/1413 H yang menginformasikan bahwa Keputusan Kerajaan yang 

dikeluarkan pada 19/05/1404 H untuk pembentukan Yayasan Ginjal 

Nasional untuk mengembangkan program transplantasi dari donor mati 

dalam Kerajaan dan untuk mengkoordinasikan perawatan dari pasien 

gagal ginjal. Semenjak itu tanggung dari pusat ginjal menjadi ditambah 

dengan program organ transplantasi. Yayasan ini mengatur  93 pusat 

dialisis, 73 diantaranya tersebar diseluruh kerajaan Saudi Arabia. Yayasan 

ini juga telah mengkoordinasi 313 transplantasi ginjal, 10 transplantasi 

jantun dan 2 transplantasi hati, disamping transplantasi mata yang telah 

banyak dilakukan. Disamping juga pengembangan yang luar biasa dalam 

hal pelayanan kesehatan khususnya transplantasi organ dan koordinasi 

antar pusat transplantasi organ.

Pusat Yayasan Ginjal Nasional yang telah berubah tugas dan 

fungsinya ini kemudian dirubah namanya menjadi Pusat Transplantasi 

Organ Saudi (Saudi Center for Organ Transplantation) berdasarkan 
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Keputusan Konselor No. 35, tanggal 09/05/1413 H dan setelah melihat 

rekomendasi dari Komite Jenderal Dewan Menteri No. 120 tanggal 

20/05/1413 H. 

3. Persetujuan untuk adaptasi dari direktori peraturan transplantasi organ di 

Saudi Arabia oleh Menteri Kesehatan dalam perintahnya No. 10811/29 

dated 18/6/1414H (1994G).

4. Peletakan dasar bagi fasilitas baru dari Pusat Transplantasi Organ Saudi 

oleh HRH Prince Salman Ibn Abdulaziz on 28/8/1418H (28/12/1997G). 36

2. Resolusi dari Dewan Fiqih Islam (Islamic Feqah Council) No. (5) D 

3/07/86 tanggal 13/2/1407H (3/7/1986G) di Amman - Jordan 

Fatwa ini memberikan pertimbangan mengenai definisi mati 

batang otak sama dengan kematian secara hukum menurut agama Islam. 

Konsil dari Yurisprudensi Islam dalam meeting ketiga di Amman ibukota 

Yordan dari tanggal 8 hingga 13 Safar 1407 H (11 to 16 October 1986) 

dan setelah mendiskusikan seluruh aspek yang relevan dalam alat bantu 

pernafasan dan setelah mendengar penjelasan yang mendetail dari dokter 

spesialis, diputuskan sebagai berikut:

Seseorang yang dinyatakan secara hukum meninggal dan 

akibatnya seluruh kebiasaan dalam hukum Islam berlaku dalam hal 

kematian, jika salah satu dari dua kondisi berikut ini telah terjadi: 

1. Jika total dari berhentinya jantung dan fungsi pernafasan, dan 

doctor telah menetapkan bahwa berhentinya tersebut adalah 

permanen. 

2. Jika total dari berhentinya seluruh fungsi otak besar dan dokter 

yang ahli telah menentukan bahwa berhentinnya tersebut adalah 

permanen dan otak telah mulai mengalami penurunan fungsi 

sendiri. 

Dalam kasus ini adalah diijinkan untuk mengambil alat bantu 

36 Saudi Center of Organ Transplant, Appendix 2 General Regulations for Organ Transplantation in the Kingdom of 
Saudi Arabia page 2, http://www.scot.org.sa/Documents/AnnualReport/Appendixesp95-101.pdf
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pernafasan, walaupun beberapa fungsi dari organ secara artisifial misal 

jantung masih bertahan. 37

3. Resolusi no. 1 tahun 1988

Merupakan fatwa yang paling mendetail mengenai organ 

transplantation yang dihasilkkan dalam Konferensi Internasional Keempat 

ahli Fiqih yang berlangsung di Jedah. Fatwa ini mendukung fatwa-fatwa 

sebelumnya mengenai transplantasi organ, dan secara tegas menolak 

perdagangan organ maupun perdagagan organ lintas negara dan 

menekankan pada kemanusiaan. 

3. Konferensi Keenam

Konferensi Internasional Keenam dari ahli Fiqih di Jedah tanggal 

14-20 Maret 1990, yang menekankan untuk mempelajari: transplantasi 

jaringan saraf sebagai cara untuk mengobati parkinson; transplantasi dari 

anencepalics, transplantasi dari embryo yang mengalami keguguran 

spontan, sisa dari pre-embrio yang digunakan dalam pembuahan in vitro; 

transplantasi gonad dan organ reproduksi.38 Para ahli fiqih ini mengikuti 

perkembangan dan menetapkan dasar-dasar sebagai petunjuk bagi kaum 

muslim dalam mengikuti perkembangan baru dalam mempertahankan 

kesehatan dan vitalitasnya sebagai kebijaksanaan bagi seluruh kehidupan 

manusia 39

Pada bulan Oktober tahun 2006 ada keputusan dari pemerintah 

Saudi yang membolehkan keluarga tidak sedarah boleh mendonasikan 

organnya, khusus untuk donor hidup. Sebelum dikeluarkan aturan ini 

hanya keluarga sedarah yang dapat mendonasikan organ tubuhnya saja, 

sehingga banyak orang Saudi yang pergi keluar negeri untuk melakukan 

transplantasi organ. Satu hal yang menarik adalah dengan keputusan ini 

pertimbangan dari pemerintah untuk memberikan hadiah dalam bentuk 

37 Saudi Center  for Organ Transplantation, Islamic Fatwa’s, http://www.scot.org.sa/islamic-fatwas.html
38 Albar, Mohammed Ali, Islamic Ethics of Organ Transplantation and Brain Death , Saudi Journal of Kidney 
Diseases and Transplantation, Year : 1996  |  Volume : 7  |  Issue : 2  |  Page : 109-114
39 Albar, M.A, Organ Transplantation, http://www.fountainmagazine.com/article.php?ARTICLEID=681
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monter sebesar 50 000 riyals (US$ 13 300) dan keuntungan lainnya seperti 

jaminan kesehatan seumur hidup bagi donor tidak ada hubungan darah. 

Aturan ini tingkatannya adalah National. 40

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapatlah disimpulkan 

bahwa Transplantasi Organ merupakan salah satu perlakuan medis yang 

dapat menyelamatkan nyawa di Saudi Arabia yang notabene merupakan 

negara Islam paling konservatif. Ajaran Islam maupun Fatwa 

membolehkan seluruh cara organ tranplantasi jika semua kondisi yang 

disyaratkan terpenuhi. 

B. UNI EMIRATES ARAB

Berdasarkan perkembangan terakhir di negara tetangga Kerajaan Arab 

yaitu United Arab Emirates yang merupakan negara yang bersama-sama 

tergabung dalam GCC dengan negara Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 22 

April 2010 Menteri Kesehatan Haneef Hassan Ali menyetujui Hukum Federal 

yang mengatur untuk pemerintahan sendiri mengenai Transplantasi Organ. 

Dokumen tersebut dikembangkan oleh Komite Nasional Transplantasi Organ 

(NOTC-National Organ Transplant Committee) yang didirikan berdasarkan 

peraturan Menteri nomor 1045 tahun 2009, dimana anggotanya adalah kaum 

dokter dari berbagai sektor kesehatan dan ditambah dengan ahli hukum Islam 

(General Authority of Islamic Affairs and Endowments) dan Sharia.41 Komite ini 

telah melakukan peninjauan terhadap praktek yang terbaik dilakukan di seluruh 

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

Cooperation Council (Selain United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, 

Bahrain, Qatar, Kesultanan Oman, dan Yemen Republik). serta negara Arab 

lainnya ketika memformulasikan peraturan ini, disamping menyampaikan kepada 

negara-negara GCC juga telah mendapatkan umpan balik dari negara-negara GCC 

sebelum disampaikan kepada Dewan Kesehatan untuk disetujui. 

40 World Health Organization Bulletin, Volume 85: 2007 Volume 85, Number 1, January 2007, 1-84,  Dilemma over 
live-donor transplantation, http://www.who.int/bulletin/volumes/85/1/07-020107/en/
41 Gulf News, Organ Transplant Law To Help Improve Lives; Wednesday, may 19, 2010, 
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/organ-transplant-law-to-help-improve-lives-1.628704



Created by Patricia Soetjipto, Universitas Indonesia 48

Peraturan tersebut secara garis besar mengatur: 

1. Membolehkan orang yang secara mental dan fisik sehat, dan telah 

berumur diatas 21 tahun untuk menjadi donor. Organ yang didonorkan 

tersebut seyogyanya tidak membahayakan si pendonor.

2. Aturan ini juga menegaskan kebolehan untuk menggunakan donor mati. 

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

menyelamatkan nyawa orang lain. Untuk itu si pendonor harus menuliskan 

surat wasiat tersebut secara tertulis dengan didampingi oleh dua orang 

saksi. Aturan ini membolehkan pendonor merubah pendiriannya.

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

dalam memenuhi kekurangan donasi organ internasional. 

C. MALAYSIA

Malaysia merupakan bangsa serumpun dengan bangsa Indonesia, dengan 

karakteristik penduduk yang mirip dengan bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai 

macam kepercayaan dengan mayoritas penduduk yang juga beragama Islam, 

maka praktek pelaksanaan transplantasi organ di Malaysia patut untuk diketahui 

dan dipelajari lebih lanjut dalam penyusunan Naskah Akademik ini. 

1. Act 130 tahun 1974

Transplantasi organ manusia di Malaysia diatur dalam Undang-

undang Nomor 130 tahun 1974 dan selanjutnya Tujuan dari adanya UU ini 

adalah untuk membuat ketentuan penggunaan bagian tubuh manusia yang 

telah meninggal untuk tujuan kesembuhan, pendidikan kedokteran dan 

riset. Sistem yang dianut oleh Malaysia adalah Opt-in dimana harus ada 

persetujuan lebih dahulu dari pendonor, sebagaimana tercantum dalam 

pasal 2 ayat 1 UU 130 tahun 1974 yang berbunyi: 

“If any person, either in writing at any time or orally in the 
presence of two or more witnesses during his last illness, has expressed a 
request that his body or any specific part of his body be used after his 
death for therapeutic purposes, or for purposes of medical education or 
research, the person lawfully in possession his body after his death may, 
unless he has reason to believe that the request was subsequently 
withdrawn, authorize the removal of the body of any part or, as the case 
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may be, the specified part, for use in accordance with the request.”42

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pihak yang berwenang dapat 

memindahkah organ dari pendonor setelah pendonor mati. Pihak rumah 

sakit tidak dapat memindahkan organ dari tubuh yang baru meninggal 

tersebut secara langsung setelah kematian, kecuali sudah mendapatkan 

persetujuan pihak keluarga, walaupun si pendonor telah memberikan 

persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa RS di Malaysia masih 

menjunjung tinggi nilai etika dan moral serta menghormati pihak keluarga 

sebagai prinsip dasar rumah sakit.

Definisi donasi organ di Malaysia adalah pemindahan organ atau 

jaringan dari tubuh manusia yang baru saja meningggal atau dari donor 

hidup untuk keperluan transplatasi kepada orang lain. Dasar yang 

terpenting dari donasi organ dan jaringan merupakan tindakan sumbangan 

kemanusian. 

Berdasarkan aturan tersebut:

1. Perlakuan terhadap penyakit  harus terindentifikasi dengan jelas. 

Jadi jika penyakit tidak terindentifikasi dengan jelas, transplantasi 

tidak dapat diberlakukan.

2. Efek samping bagi pendonor harus diberitahukan sedetail-

detailnya, termasuk dapat membahayakan nyawa pendonor.

3. Perbedaan antara penyakit yang harus disembuhkan dengan bahaya 

dari operasi yang dapat timbul adalah jelas dan tidak diketahui 

dengan pasti 

4. Antara penyakit dan bahaya keduanya tidak dapat dihilangkan 

secara bersamaan.

5. Transplantasi organ dilakukan sehububungan dengan keadaan 

darurat atau keadaan menyiksa sebagai akibat dari keadaan darurat 

tersebut 

6. Organ yang didonasikan bukan untuk tujuan merendahkan harkat 

42 Al-Azhari, Barsri bin Ibrahim al Hasani, The Current Practise of Organ Transplant in Malaysia, Issue 45, Year 7th, 
January 2010,page 11, www.ulum.nl;
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manusia

7. Donor harus kandidat yang tepat atau memenuhi persyaratan untuk 

itu.

8. Donor mendonorkan dengansukarela

9. Donor telah menerima penjelasan dan nasihat dari dokter spesialis, 

termasuk penjelasan dapat membahayakan nyawa pendonor.

10. Donor harus secara jelas menyampaikan keinginannya dalam 

bentuk tertulis untuk mendonasikan dan mengikuti prosedur yang 

telah diatur

11. Yang dapat menjadi donor organ dan jaringan adalah semua orang 

dalam segala usia. 

12. Akan tetapi khusus untuk donor hidup adalah orang yang telah 

berusia 18 tahun atau lebih. Jika dibawah usia 18 tahun harus ada 

persetujuan orang tua atau walinya. 

13. Donor jenasah harus dipastikan telah meninggal, dan harus 

mendapatkan persetujuan dari keluarga pendonor ini, jika 

pendonor tidak menyatakan dengan jelas bahwa akan 

mendonorkan setelah mati.

14. Biasanya yang organ ditransplantasikan adalah ginjal, jantung, 

hati, paru-paru, pankreas sedangkan jaringan yang dapat 

ditransplantasikan adalah cornea, pembuluh arteri atau vena, usus, 

ligamen, tulang, kulit dan katup jantung. 

15. Di Malaysia organ dilarang untuk diperjualbelikan. 

16. Hal lain yang juga penting di Malaysia tidak ada keberatan dari 

seluruh kepercayaan semua mendukung pendonoran organ, 

kepercayaan tersebut adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan 

Sikh.43

2. Etiket Tranplantasi Organ 1991

Disamping diatur dalam UU no 130 tahun 1974 juga diatur dalam 

43 http://www.hkl.gov.my/content/ntrc.htm
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Etika Transplantasi Organ tahun 1991 yang secara garis besar memberikan 

panduan sebagai berikut:

1. Organ dapat diperoleh dari tubuh seseorang untuk kepentingan 

transplantasi organ jika:

- adanya persetujuan yang ditetapkan oleh hukum telah 

dipenuhi

- harus ada persetujuan secara formal selama hidupnya 

apabila donor adalah donor jenazah

2. Petugas medis yang memberikan pernyataan kematian tidak dapat 

terlibat dalam menentukan kepada siapa organ tersebut diberikan 

dan petugas medis tersebut tidak dapat turut memberikan 

perawatan kepada penerima donor.

3. Donor organ yang terbaik adalah yang berasal dari donor jenasah. 

Walaupun orang dewasa hidup dapat menjadi donor akan tetapi 

secara genetis harus ada hubungan darah dengan penerima donor. 

Donor hidup dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari donor 

dan diberikan tanpa ada paksaan. Donor harus orang yang matang 

secara pikiran yang dapat mengerti semua resiko dari menjadi 

pendonor.

4. Organ tidak dapat diambil dari orang dibawah umur, akan tetapi 

ada pengecualian dibawah hukum negara jika yang didonorkan 

adalah sel yang dapat regenerasi.

5. Organ dilarang keras untuk diperdagangkan, termasuk didalamnya 

adalah semua bentuk kompensasinya misal hadiah, atau fasilitas.

6. Anggota petugas kesehatan dilarang untuk terlibat dalam prosedure 

transplatasi organ, karena rawan akan diperjualbelikan.

7. Setiap orang atau fasilitas yang terlibat dalam prosedur 

transplantasi tidak dapat menerima pembayaran lebih daripada 

biaya yang layak dikeluarkan untuk pelayanan tersebut.

8. Konsep setimbang dan keadilan harus diterapkan. Organ diberikan 

berdasarkan alasan kebutuhan medis dan bukan karena alasan 
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uang.44

3. Fatwa-fatwa yang dijadikan sumber Hukum

Disamping hukum negara yang berlaku, karena mayoritas 

penduduk Malaysia beragama Islam maka sebelum dimasukkan kedalam 

Hukum Negara, pemerintah Malaysiapun telah mempertimbangkan fatwa-

fatwa dari para ulama baik secara individual, maupun yang berasal dari 

organisasi Islam baik Internasional maupun lokal Malaysia,

1. Pendapat ulama secara individual yang memiliki peranan 

penting dan terkenal diseluruh dunia yaitu: Al-Qaradawi, Sheikh 

Jad al-Haq, Aliyy Jad al-Haq, Muhammad Sayyid Tantawi, Sheikh 

Ahmad, Umar Hashim Sheikh, Abdullah al-Mashd, Sheikh Abu 

Saric cAbd al-Hadi, Sheikh Husayn Micwad, Sheikh Hasanayn 

Muhammad Makhluf, Sheikh Hasan Ma’mun, Sheikh Huraidi 

1966, Sheikh Muhammad Khatir, Sheikh Muhammad cAbd al-

Latif al-Subki. 45

2. Pendapat yang dihasilkan dari Konferensi Islam

a. Konferensi Islam International yang berlangsung di 

Malaysia tahun 1969

b. Konferensi Islam Internasional ke-3 Ahli Hukum Islam 

(OIC) tahun 1986.

c. Konferensi Islam Internasional ke-4 Ahli Hukum Islam 

(OIC) tahun 1988.

d. Konferensi Islam Internasional ke-4 Ahli Hukum Islam 

(OIC) tahun 1990. 46

3. Pendapat dari Organisasi Islam

a. Majelis Tinggi Al- Jaza’ir Islamic, 1972.

b. Fatwa Majelis Tinggi Pemerintah Yordania, 1977.

44 Ibid halaman 7.
45 Ibid halaman 4.
46 Ibid halaman 5.
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c. Organisasi Ulama Organization, Pemerintah Saudi Arabia, 

1978.

d. Kementerian Agama Kuwait, 1980.

e. Organisasi Ulama Utama, Pemerintah Saudi Arabia, 1980.

f. Fatwa Liga Islam Dunia, 1985.

g. Akademi Fiqh dibawah Rabitah al-Alam al-Islami dalam 

konferensi ke 8, 1985

h. Institut Riset Islam Shariah di barat Cape Town, Africa

Selatan, 1994.

i. Dewan Syura Islam di barat West Cape Town, 1994.

j. Dewan Hukum (MJC) di Barat Cape Town, 1994.20

k. Organisasi Ulama (Kuwazulu-Natal), organisasi Teologi 

Muslim, South Africa 1994.

l. Majelis Ulama Africa Selatan, 1994.

m. Majelis Ulama Singapore (MUIS).47

Kesemua fatwa sebagaimana disebutkan diatas mewakili 

suara mayoritas dari kaum Muslim, yang dapat memberikan 

petunjuk dan dapat dijadikan pegangan bagi kaum Muslim. 

4. Fatwa Transplantasi Organ di Malaysia 

Aturan tentang transplatasi organ telah dimasukkan 

Muzakarah dari Komite Fatwa Nasional pada tanggal 23 dan 24

Juni 1970. Mata dan jantung dari donor mati kepada penerima 

donor dibolehkan dalam Islam dengan persetujuan dari si pendonor 

setelah mempertimbangkan faktor-faktor dibawah ini:

a. Jika ada situasi kesakitan yang luar biasa dan penting dan 

demi keselamatan jiwa penerima yang tergantung akan 

transplantasi organ dan dipercaya transplatasi tersebut 

membawa keberhasilan. 

47 Ibid halaman 5-6
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b. Untuk trasnplatasi jantung, kematian dari donor harus 

dikonfirmasikan sebelum mentranfer jantung.

c. Semua tindakan perlu dipertimbangkan sebelum diambil 

untuk meyakinkan bahwa tidak ada pembunuhan manusia 

dan perdagangan organ.

d. Persetujuan harus diberikan oleh donor sebelum 

mentransfer organ apapun untuk penyebab kematian 

normal. Sedangkan kematian yang disebabkan oleh 

kecelakaan persetujuan diperoleh dari keluarga yang 

meninggal tersebut. 

Kondisi transplantasi organ di Malaysia saat ini adalah sebagai berikut:

4. Praktek di Negara lainnya China, dan Singapore 48

A. Singapura

Singapura merupakan negara yang sangat progresive dalam penyusunan 

aturan perundang-undangan transplantasi organ. Singapura merupakan negara 

pertama yang menetapkan sistem insentif bagi pendonor. Aturan hukum 

Singapura perlu dipelajari dalam mengantisipasi praktek perdagangan organ.

Undang-undang Transplantasi Organ Manusia (The Human Organ 

Transplant Act) selanjuntnya disebut HOTA di Singapore menganut sistem donasi 

OPT-OUT yang memperbolehkan pemindahan ginjal, hati, jantung dan kornea 

48 Chew, Valerie, Human Organ Transplant Act (HOTA), National Library Board Singapore,  written on 
2008-12-11
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dari warganegara Singapura maupun penduduk tetap (permanent resident) yang 

telah meninggal, untuk satu tujuan yaitu transplantasi. Diatur secara administrasi 

oleh the Ministry of Health (MOH) yang juga mengatur donor hidup. Disahkan 

pada tahun 1987, dan telah tiga kali mengalami perubahan besar untuk 

memperluas cakupan sehingga lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. 

Sebelum HOTA diimplementasikan di Singapore, pendonoran organ 

hanya dilakukan berdasarkan kerelaan saja dibawah Undang-undang Kesehatan 

(MTERA) tahun 1972. Akan tetapi UU tersebut tidak memadai dalam memenuhi 

kebutuhan pasien yang menderita gagal ginjal sehubungan dengan adanya 

kesenjangan sumbangan organ yang sifatnya sukarela tersebut. Hanya ada 22 

operasi transplantasi ginjal dilakukan antara tahun 1970-19798 dan tidak ada 

samasekali dit tahun 1`979 dan 1981. Hal ini menyebabkan PM Goh Chok Tong 

segera menyarankan untuk membuat sistem opt-out yang diperoleh dari donor 

mati. Setelah melalui studi yang mendalam dan konsultasi public, pemerintah 

memperkenalkan HOTA pada tahun 1987 yang membolehkan memindahkan 

ginjal dari penduduk non muslim yang meninggal akibat kecelakaan.

Setelah disahkan HOTA dampaknya terlihat sangat signifikan. Antara 

tahun 1987 hingga 2004, 222 pasien telah menerima transplantasi ginjal, dengan 

rata-rata 13 pertahun. Sejak pertengahan 2004, HOTA dirubah untuk memperluas 

pengumpulan organ donor mati sehingga membawa manfaat bagi lebih banyak 

orang. Tahun 2007, organ donor mati yang digunakan untuk melakukan operasi 

transplantasi ginjal sebanyak 46, hati 12, jantung 4 dan transplantasi mata 106.

Perubahan mendasar dalam HOTA sejak disahkan tahun 1987

Nomor Perubahan Mendasar 
Tahun 2004

Perubahan Mendasar Tahun 
2008

Tahun 2009

1 Termasuk meninggal 
sebagai akibat bukan 
karena kecelakaan. 

Termasuk warga Singapura 
yang muslim

Pemindahan donor 
mayat maximum 
berusia 6-0 tahun 
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2 Termasuk hati, jantung 
dan kornea dari organ 
donor mati. 

Ketentuan tentan kekuatan 
memaksa untuk memberikan 
kementerian Kesehatan 
otoritas menyelidikan 
perbuatan yang illegal dalam 
HOTA. 

Membolehkan 
penerima donor 
mencocokkan yang 
sesuai. Caranya 
penerima donor yang 
memiliki donor yang 
tidak sesuai secara 
medis untuk ditukarkan 
yang cocok melalui 
sebuah sistem. 
Penukaran ini bisa 
dilakukan kepada dua 
atau lebih penerima 
donor pasangannya. 

3 Peraturan untuk 
transplantasi donor hidup

Kompensasi 
penggantian bagi donor 
hidup sejalan dengan 
praktek etik lokal dan 
Internasional. 

4 Meningkatkan 
hukuman bagi 
perdagangan sindikat 
perdagangan organ dan 
perantaranya. 

Secara Umum HOTA mengatur seluruh warganegara Singapura dan 

Penduduk Tetap yang berumur paling kurang 21 tahun dan cakap (secara hukum 

mampu bertindak) secara otomatis termasuk dalam HOTA, kecuali dinyatakan opt 

out. Pada saat mereka meninggal, organnya akan dipindahkan apabila memenuhi 

kondisi sebagai berikut:

- Meninggal di rumah sakit;

- Organnya cocok untuk transplantasi 

- ada penerima donor yang cocok bagi organ yang dipindahkan. 

Keadilan dalam HOTA terlihat dalam peraturan tersebut bahwa orang 

yang menyatakan opt out mempunyai prioritas tinggi dalam daftar tunggu apabila 

mereka membutuhkan transplantasi organ. 
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HOTA hanya meliputi ginjal, jantung, hati dan kornea, akan tetapi orang 

dapat menpledge untuk mendonorkan apa saja dari organ dan jaringan tubuhnya 

seperti (paru, tuland dan kulit) pada saat mati, untuk keperluan transplantasi, 

pendidikan atau riset dibawah MTERA. Persyaratan minimum adalah 18 tahun. 

Orang asing dapat juga berpartisipasi sebagai donor dibawah aturan MTERA.

Disamping donor organ mayat, HOTA juga mengatur mengenai donor 

hidup. Dalam kasus tertentu, HOTA membolehkan pemindahan ginjal atau bagian 

lain seperti hati dari donor hidup untuk proses transplantasi yang disertai dengan 

otorisasi tertuli dari komite etik rumah sakit. Dengan adanya perubahan di tahun 

2009, pembayaran dapat dilakukan kepada donor hidup untuk mengganti 

kehilangan pendapatan dan biaya dan pengeluarean lain, termasuk biaya 

pengobatan dan asuransi, timbul sebagai akibat donasi organ. Masalah 

pembayaran ini walau aturannya telah dikeluarkan tetap menjadi perdebatan 

dalam parlement, sebagian anggota parlimen mengkuatirkan bahwa ini akan 

menjadi jalan belakang bagi perdagangan organ. 

B. Cina

Cina merupakan negara yang kontroversial dalam praktek transplantasi 

organ. Tersedianya persediaan organ yang banyak di China menyebabkan 

maraknya orang orang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia untuk 

melakukan transplantasi organ sehingga menyebabkan China menjadi daerah 

tujuan wisata organ. Sebagaimana dimuat dalam BBC News edisi online tanggal 

26 Agustus 2009 yang melaporkan dalam reportasenya bahwa 2/3 dari persediaan 

organ di China berasal dari narapidana. Dikemukakan bahwa Cina merupakan 

negara yang paling banyak mengeksekusi narapidanya, dan dikutip dari Amnesty 

Internasional kurang lebih sebanyak 1,718 orang dijatuhi hukuman mati ditahun 

2008. 

Dilihat dari sejarah perkembangan transplantasi organ di China yang 

dimulai tahun 1960-an hingga tahun 2004 mengalami kenaikan yang signifikan, 

akan tetapi sejak tahun 2004 hingga 2007. Hingga tahun 2006 China merupakan 
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negara terbesar kedua yang melakukan transplantasi.49 Sebagai akibat 

meningkatnya permintaan akan donor maka hal tersebut juga diikuti dengan 

kebutuhan pengaturan secara hukum yang lebih memadai untuk melindungi hak 

dan kewajiban pendonor baik donor hidup maupun donor mati, juga melindungi 

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalam proses transplantasi. Untuk 

itu kerangka hukum sangat diperlukan dalam hal memberikan pedoman kepada 

para profesional bertingkah laku, untuk membuat protokol klinis dan untuk 

mengembalikan keseimbangan antara kebutuhan yang ekstrim akan organ dan 

terbatasnya persediaan organ 

Tekanan terhadap China dari masyarakat Internasional maupun lembaga 

Internasional juga menjadikan China harus lebih terbuka dan dapat memberikan 

kepastian hukum bagi proses transplantasi organ itu sendiri. 

Secara hukum peraturan yang ada di Negara China masih sangat tertinggal 

dibandingkan dengan kemajuan dunia kedokteran. Ada 4 hal yang menjadi

perhatian bagi China dan juga masyarakat internasional yaitu: pengaturan 

mengenai kualitas, pasar organ, wisata transplantasi dan sumber dan hak dari 

pendonor. Sedangkan bagi negara maju aturan mengenai pusat transplantasi dan 

kualitas serta hak pendonor merupakan hal yang penting.

Keinginan pemerintah China dalam memperbaiki sistem dan aturannya 

mendapat perhatian dari negara maju untuk memberikan bantuan dana kepada 

Peking Union Medical College dan Universitas Chicago untuk meningkatkan 

kualitas praktek kepada China Medical Board dan juga untuk memperbaiki 

kebijaksanaan dalam transplantasi.50

Hasilnya adalah pada Bulan March 2006, Menteri Kesehatan China 

mengeluarkan Ketentuan Interim untuk Aplikasi Klinis dan Management 

Transplantasi Organ Manusia. Dalam ketentuan tersebut juga mengatur mengenai 

persyaratan dari pusat kesehatan harus memenuhi persyaratan dari pelayanan 

transplantasi dan mengharuskan daerah-daerah bertanggungjawa terhadap aplikasi 

49 Jiefu Huang, Yilei Mao, Millis, J Michael, Government policy and organ transplantation in China, 
www.thelancet.com, Vol 372 December 6, 2008
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klinis. 

Kemudian pada bulan April 2006 Menteri juga mendirikan Komite 

Aplikasi Klinis Teknologi Transplatasi Organ Manusia yang membuat sesuai 

dengan standard praktek klinis. 

Pada tahun 2007,  peraturan tentang Transplantasi Organ Manusia telah 

disahkan oleh Dewan Pemerintah dan effektif berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007.

50 Ibid, page 1
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Bab IV
Kajian Terhadap Donasi dan Transplantasi Organ dari Etika, 

IPOLEKSOSBUD Hankam

1. Donasi dan Transplantasi Berbagai Sudut Pandang

Donasi dan Transplantasi organ dapat dipandang dari berbagai macam sudut 

pandang karena menyangkut berbagai macam dimensi kehidupan. Donasi dan 

Transplantasi Organ merupakan tindakan medis yang paling banyak memiliki aspek 

dimensi yang berkaitan selain aspek medis dan etika itu sendiri. Bagi Indonesia yang unik 

selain mengkaji dari kedua aspek tersebut juga harus mengkaji aspek lain seperti budaya, 

agama, geografi, sosial dan ekonomi. Sehingga penyusunan peraturan mengenai Donasi 

dan Transplantasi Organ ini tidak mungkin dilepaskan dari berbagai kajian aspek 

tersebut. 

A Donasi dan Transplantasi dipandang dari Sudut Etika

Sebagaimana disebutkan diatas dalam transplantasi dibutuhkan dua pihak 

yaitu pemberi donor dan penerima donor. Pemberi donor bisa digolongkan 

kedalam donor hidup dan donor mati. Donor hidup dapat berasal dari keluarga 

dan non keluarga. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini dimana 

kemiskinan dan tingginya tingkat kebutuhan akan organ menyebabkan timbulnya 

donor komersial yaitu orang yang memberikan organnya dengan imbalan uang.

Transplantasi dipandang dari sudut Etika harus dipertimbangkan dari 

sudut 4 (empat) prinsip dasar Biomedikal Etik yaitu51:

1. Hormat pada Otonomi (Respect for autonomy)

Bahwa mendonorkan organ merupakan perbuatan mulia. 

Keputusan untuk mendonorkan organ merupakan keputusan (otonomi 

pendonor) yang diputuskan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. Tidak berbuat jahat atau membahayakan (Non Malefincence)

Setiap operasi transplantasi yang dijalankan selalu mengandung 

resiko. Donor harus diberi penjelasan mengenai resiko yang akan timbul 

51 Malaysian Medical Council, Guideline of The Malaysian Medical Council, Organ Transplantation, 14 November 
2006.
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apabila melakukan pendonoran. Mempersiapkan team dokter yang 

mumpuni dibantu dengan teknologi yang memadai dapat meminimalkan 

resiko kegagalan operasi. Untuk operasi transplantasi ginjal (nephretocmy) 

tingkat kegagalan yang dilaporkan sekitar 0,03%.52

3. Berbuat kebaikan (Beneficence)

Prinsip berbuat kebaikan mendikte kita untuk berbuat baik kepada 

orang lain, terutama apabila tidak terkandung resiko bagi si pemberi 

kebaikan. Dalam hal tranplantasi organ tujuan kebaikan tersebut dapat 

hilang apabila lebih tinggi resikonya.53

4. Keadilan (Justice)

Prinsip keadilan dalam Donasi dan Transplantasi Organ lebih 

relevan terhadap alokasi organ, yang menyangkut kepada perlakuan yang 

adil, sama dan sesuai dengan kebutuhan pasien yang tidak terpengaruh 

pada faktor lain.

Terkait dengan rasa keadilan tersebut dalam alokasi Donasi dan 

Transplantasi Organ menimbulkan isu etika sebagai berikut:54

a. Tahap I: Kekurangan Organ 

b. Tahap II: Donor Organ

B Donasi dan Transplantasi dipandang dari Sudut Agama

Peranan agama memegang peranan yang paling penting dalam pengaturan 

mengenai donasi dan transplantasi organ yang berlaku diseluruh dunia. Oleh 

karena itu Indonesia dengan penduduknya yang sangat religius, tidak dapat 

mengesampingkan begitu saja pandangan agama ini dalam pengaturannya. 

Agama di Indonesia yang juga demikian melebur dalam budaya Indonesia, 

memegang juga peranan penting sebagai pedoman berperilaku di masyarakat 

Indonesia. Agama yang ada di Indonesia menurut Penetapan Presiden (Penpres) 

No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal 

52 Ibid, hal. 9
53 Ibid, hal 10.
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dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk 

Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan 

aliran kepercayaan. Khusus agama Konghucu diakui kembali keberadaannya 

berdasarkan Keppress No. 6/2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 

14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina.55

Sehubungan peranan penting agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

dalam hal ini adalah cara pandang terhadap donasi dan transplantasi organ tubuh 

manusia di Indonesia, maka pembahasan mengenai transplantasi dan donasi organ 

ini meliputi seluruh agama sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden no 

14 tahun 1967 ini.

1. Pandangan Agama Islam

Agama Islam percaya akan prinsip menyelamatkan nyawa 

manusia. Mayoritas ulama Islam dari berbagai penjuru dunia, berdoa bagi 

kesematan nyawa manusia dan membolehkan Donasi dan Transplantasi 

Organ sebagai kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia56. 

Mengambil pengalaman dari negara-negara muslim lainnya, 

dimana praktek Donasi dan Transplantasi Organ telah berlangsung untuk 

menyelamatkan nyawa manusia. Sebagaimana Malaysia yang 

mendasarkan peraturannya pada Fatwa-fatwa dari ulama yang memiliki 

reputasi internasional, juga dari konferensi agama Islam Internasional dan 

juga organisasi Islam Internasional disamping fatwa dari Majelis Ulama 

Malaysia itu sendiri. Kiranya untuk Indonesia dapat menggunakan fatwa-

fatwa tersebut sebagai dasar dari kebolehan untuk mendonorkan organ, 

disamping fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa 

yang sudah dikeluarkan sehubungan dengan donasi organ adalah:

1. Keputusan Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wasiat 

menghibahkan Kornea Mata yang dikeluarkan pada tanggal 13 

54 University of Minnesota Center for Bioethics, Ethics of Organ Transplantation, 2004, hal. 13
55 Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, 
kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang 
pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat Keputusan) 
tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 
Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia.
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Juni 1979 yang memutuskan:

”Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghibahkan 
kornea matanya seseudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan 
disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus 
dilakukan oleh ahli bedah.”57

2. Dalam simposium Nasional II mengenai masalah “Transplantasi 

Organ” yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Ginjal Nasional 

pada tanggal 8 September 1995 di arena PRJ Kemayoran, telah 

ditandatangani sebuah persetujuan antara lain wakil dari PB NU, 

PP Muhammadiyah, MUI disetujui pula oleh wakil-wakil lain dari 

berbagai kelompok agama di Indonesia. Bolehnya Donasi dan 

Transplantasi Organ tersebut juga ditegaskan oleh DR. Quraisy 

Syihab bahwa; “Prinsipnya, maslahat orang yang hidup lebih 

didahulukan.” selain itu KH. Ali Yafie juga menguatkan bahwa 

ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan 

transplantasi yaitu “hurmatul hayyi a’dhamu min hurmatil 

mayyiti” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan 

pemeliharaannya daripada yang mati.)58 Kesepakatan sebagaimana 

dikemukan oleh anggota tim transplantasi Fakultas Kedokteran 

Umum Universitas Airlangga, dr Pranawa SpPD-KGH, sudah ada 

Kesepakatan Kemayoran yang membolehkan cangkok ginjal dari 

donor jenazah. 59

3. Pendapat dari KH. Ma’ruf Amin (Ketua Fatwa MUI) bahwa 

trasnplantasi organ diperbolehkan sedangkan Jual Beli Organ 

Haram Hukumnya60

Berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan praktek negara-negara 

dengan penduduk beragama Islam, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam 

membolehkan untuk mendonorkan baik donor hidup maupun donor mati bagi 

56 A. Sachedina, Islamic Views on Organ Transplantation, http://www.asu.edu/clubs/bioethics/islamic.pdf
57 Bahan penyuluhan Donor Mata , RS Mata Prof. DR. Isak Salim-Aini tahun 1995 hal. 15
58 Riduan Muhammad, Hukum Transplantasi Organ, http://www.idhoe.co.tv/hukum-transplantasi-organ-tubuh.html
59 Masyarakat Masih Enggan Cangkok Ginjal Jenazah, http://www1.surya.co.id/v2/?p=9734, May 18th, 2007
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orang yang beragama Islam karena sifatnya yang mulia untuk menyelamatkan 

nyawa orang lain sepanjang tidak untuk dikomersialisasi.

2. Pandangan Agama Budha

"Donor adalah Paramita" yang merupakan tema dari sebuah 

seminar mengenai Seminar Donor Kornea Mata dan Organ Tubuh Lain 

yang ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 15 November 2008, di Jakarta. 

Dalam agama Buddha dikenal ajaran “Catur Paramitha” yaitu mengenai 

empat budi luhur yang meliputi maitri (memiliki cinta kasih), karuna (suka 

menolong), mudita (simpati) dan upeksa (menghargai semua orang). 

Hal sama dikemukakan oleh  Venerable Dr. K. Sri Dhammananda 

Nayake Maha Thera J.S.M., Ph.D., D.Litt. yang merupakan Kepala 

Pendeta Buddha Tinggi di Malaysia dan Singapura, dalam pendapatnya 

mengenai donasi organ sebagaimana dikutip dari website Malaysian 

Society of Transplant, menurut pendapat beliau dari sudut pandang agama 

Buddha, donasi organ setelah orang meninggal untuk kepentingan 

perbaikan hidup manusia lain merupakan perbuatan amal yang terbentuk 

berdasarkan landasan spriritual atau jalan religius dalam kehidupan. 61

Lebih lanjut dikatakan bahwa agama Buddha sangat mendukung kemajuan 

teknologi kedokteran sebagai bagian dari kemajuan akal budi manusia 

untuk mendonasikan organ untuk menolong sesama, tetapi tidak untuk 

diperjualbelikan. Donor merupakan karma yang baik yang dapat 

menghapuskan karma buruk sebelumnya. 62

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama Buddha donasi organ 

merupakan hal luhur untuk menolong sesama. Keputusan untuk menjadi 

donor diserahkan kepada masing-masing individu untuk memutuskan, 

yang jelas ajaran Buddha sangat mendukung aksi kemanusiaan untuk 

menolong sesama melalui donasi organ.

60 Sebagaimana dikutip http://forum35.wordpress.com/2007/10/08/kh-maruf-amin-ketua-fatwa-mui-jual-beli-organ-
haram-hukumnya/, KH. Ma’ruf Amin, wawancara terhadap Jual Beli Organ Haram Hukumnya, October 8, 2007
61Nayake, Sri Dhammananda, Buddhist Attitude Towards Human Organs Donation, 
http://www.mst.org.my/articles/buddhistview.html
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3. Pandangan Agama Katolik

Berbicara mengenai sudut pandang agama Katolik mengenai donor 

organ tidak bisa terlepas dari kebijakan Vatikan dalam hal ini adalah Paus 

sebagai pemimpin agama Katolik sedunia. Secara umum pandangan 

agama Catholic tentang donasi organ dan jaringan adalah merupakan 

perbuatan amal dan cinta kasih.63 Transplantasi secara moral dan etik 

adalah dapat diterima oleh Vatikan. Paus Benedict XVI yang merupakan 

pemimpin agama Katolik Tertinggi saat ini menyatakan “To be an organ 

donor means to carry out an act of love toward someone in need, toward a 

brother in difficulty.” Donor organ merupakan keputusan individu yang 

karena tujuan mulianya dapat melakukannya setiap saat untuk sesama. 

Sayapun setuju untuk memberikan organ saya kepada siapa saja yang 

membutuhkannya. 64

4. Pandangan Agama Kristen

Pengorbanan dan menolong sesama merupakan dasar ajaran bagi 

seluruh umat Kristiani, sehingga keputusan untuk mendonorkan organ 

merupakan merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen menolong 

sesama yang membutuhkan sangat dianjurkan. Umat Kristen memandang 

bahwa donasi organ merupakan perbuatan cinta dan mengikuti teladan 

Yesus. 65

Di Malaysia, Federasi Agama Kristen Malaysia juga mendorong 

umat Kristen untuk membagikan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang 

sangat membutuhkan penggantian organ atau mengalami gagal organ. Hal 

ini harus menjadi bagian dari ajaran Kristen di rumah dan di gereja. 

62 Ibid
63 Zenit, The World Seen From Rome, Benedict XVI on Organ Donation "A Unique Testimony of 
Charity"ZE08110708 - 2008-11-07http://www.zenit.org/article-24191?l=english
64 New Mexico Donor Services, Religious Views On Organ, Tissue And Blood Donation
http://www.donatelifenm.org/religiousviews.htm#catholic
65 BBC, Organ Donation, Christian teachings about the donation and transplant of human organs,
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/christianethics/organs.shtml
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Komunitas Kristen perlu meningkatkan kampanye kesadaran terhadap aksi 

donor organ. 66

5. Pandangan Agama Hindu

Menurut ajaran Hindu Donasi dan Transplantasi Organ tubuh dapat 

dibenarkan dengan alasan, bahwa pengorbanan (yajna) kepada orang yang 

menderita, agar dia bebas dari penderitaan dan dapat menikmati kesehatan 

dan kebahagiaan, jauh lebih penting, utama, mulia dan luhur, dari 

keutuhan organ tubuh manusia yang telah meninggal. Tetapi sekali lagi, 

perbuatan ini harus dilakukan diatas prinsip yajna yaitu pengorbanan tulus 

iklas tanpa pamrih dan bukan dilakukan untuk maksud mendapatkan 

keuntungan material. Alasan yang lebih bersifat logis dijumpai dalam 

kitab Bhagawadgita II.22 sebagai berikut: “Wasamsi jirnani yatha wihaya 

nawani grihnati naro’parani, tatha sarirani wihaya jirnany anyani 

samyati nawani dehi” Artinya: seperti halnya seseorang mengenakan 

pakaian baru dan membuka pakaian lama, begitu pula Sang Roh menerima 

badan-badan jasmani yang baru, dengan meninggalkan badan-badan lama 

yang tiada berguna. Kematian adalah berpisahnya Jiwatman atau roh 

dengan badan jasmani ini. Badan Jasmani atau sthula sarira (badan kasar) 

terbentuk dari Panca Maha Bhuta (apah = unsur cair, prethiwi = unsur 

padat, teja= unsur sinar, bayu = unsur udara dan akasa = unsur ether) 

ibarat pakaian. Apabila badan jasmani (pakaian) sudah lama dan rusak, 

kita akan membuangnya dan menggantikannya dengan pakaian yang 

baru.67

Dari pemaparan diatas dapatlah disimpulkan tiada satu agamapun 

yang melarang umatnya untuk mendonasikan organnya untuk keperluan 

transplantasi. Ajaran universal dari kelima agama tersebut diatas adalah 

KEMANUSIAAN, untuk menolong sesama. 

66 Goh Keat Peng, Executive Secretary Christian Federation of Malaysia, Organ Donation: A Christian Perspective , 
http://www.mst.org.my/articles/christianview.html
67 http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=8876
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C. Donasi dan Transplantasi dipandang dari Sudut Sosial Budaya

Budaya setempat yaitu budaya Indonesia sangat mempengaruhi terhadap 

cara pandang mengenai transplantasi dan donasi organ di Indonesia. Menurut 

Gabriel C Oniscu,1MD, FRCS, John LR Forsythe,1MD, FRCS dalam jurnalnya 

An Overview of Transplantation in Culturally Diverse Regions, mengatakan 

bahwa budaya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap transplantasi 

sekaitan dengan kompleksnya permasalahan dalam transplantasi dibanding bidang 

lainnya di kedokteran. Pengaruh budaya ini telah membawa pendekatan praktek 

yang berbeda di tiap-tiap negara untuk disetujui dengan menghargai nilai sosial 

dan moral dari masyarakat setempat. 68

Hal-hal dalam sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang 

mempengaruhi ketakutan dan pengertian yang keliru dalam memandang donasi 

dan transplantasi organ adalah:

Ketakutan akan kematian

Kepercayaan bahwa pengambilan organ akan melanggar kesucian jenazah

Ketakutan akan dipotong setelah mati

Keinginan untuk dimakamkan secara utuh

Tidak menyukai ide keberadaan ginjal dalam tubuh orang

Konsep pengertian yang keliru terhadap mati batang otak

Ide donasi akan menodai kepercayaan

Pengaruh budaya inilah yang pada akhirnya membalikkan apa yang 

dibolehkan oleh agama.

Budaya Indonesia yang memberikan pengaruh mendorong donor organ 

adalah budaya gotong royong yang kental di Indonesia. Saling tolong menolong 

ketika orang lain mendapatkan musibah merupakan hal yang mudah ditemui 

dalam masyarakat Indonesia. Menolong orang yang memerlukan Donasi dan 

Transplantasi Organ dengan membantu mendonorkan organ merupakan nilai 

positif dari budaya Indonesia.

68 Oniscu, Gabriel C, Forsythe, John LR, An Overview of Transplantation in Culturally Diverse Regions, April 
2009, Vol. 38 No. 4, 
http://www.google.co.id/search?hl=en&q=An+Overview+of+Transplantation+in+Culturally+Diverse+Regions&btn
G=Search&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
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E. Donasi dan Transplantasi dipandang dari Sudut Geographi

Wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang menyebar dari Sabang 

sampai Merauke, merupakan hal sangat penting untuk dipikirkan berkaitan 

dengan penjemputan dan pengantaran organ menuju kepada pusat transplantasi, 

sehubungan dengan waktu yang sangat terbatas dari masa hidup organ. Untuk itu 

diperlukan kerjasama yang baik dengan dinas perhubungan di setiap daerah agar 

penjemputan dan penyampaian tepat waktu.

F. Donasi dan Transplantasi dipandang dari Sudut Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan ujung dari berbagai macam faktor dalam 

kaitannya dengan transplantasi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah 

ekonomi bagi donasi dan transplantasi organ yaitu

1. Kemiskinan 

Kemiskinan mendorong perdagangan organ seperti yang terjadi di 

Irak. Ratusan orang dipercaya telah menjual organnya melalui perantara di 

Bahdad69. Hal sama telah terjadi di Indonesia, hal ini terbukti dengan 

tertangkapnya dua warga negara Indonesia di Singapura, karena menjual 

organnya7071. Walau belum ada data resmi berapa orang Indonesia yang 

telah menjual organnya, akan tetapi dengan tertangkapnya kedua orang di 

Singapura tersebut merupakan bukti bahwa hal tersebut memang nyata 

ada. 

Donor yang melarat dan relatif tidak mengerti tersebut hanya 

menerima sebesar US$1000 maksimum US$5000, akan tetapi karena 

69 Aljazeeranet, Poverty drives Iraq organ trade, 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/07/200972052636416787.html
70 Sebagaimana dimuat dalam The Singapore Strait time 27 Juni 2008, Sulaiman Damanik, 26 buruh lepas dari 
Sumatra dijanjikan uang sebesar S$23,700 sebagai pengganti organ hidup ginjal yang didonasikan kepada Tang Wee 
Sung, 56, Executive Chairman perusahaan retail C K Tang. Sulaiman berbohong dalam membuat surat pernyataan 
bahwa ia adalah saudara jauh dari Tang dan ia memberikan donor dengan alasan kemanusian untuk mengelabui 
hukum dan Komite Etik Rumah Sakit. S$22,000 merupakan jumlah uang yang banyak bagi Sulaiman dibandingkan 
pendapatannya sebagai buruh lepas di Medan, Sumatera. Sulaiman tertangkap sebelum operasi dilaksanakan. 
Orang yang tertangkap lainnya adalah Toni, umur 27 tahun, pekerjaannya adalah pemulung. Dia telah berhasil 
melakukan pendonoran ginjalnya dan telah mendapat ganti rugi sebesai $$29390 yang didonasikan kepada Juliana 
Soh, pasien Indonesia di RS Mount Elizabeth Hospital. Toni saat itu mengaku sebagai anak angkat si pasien. Toni 
tertangkap saat mengantarkan Sulaiman ke Singapura untuk melakukan hal yang sama dengan dirinya.
71 Statement Fact, http://www.agc.gov.sg/docs/TangWeeSung_Statement_Of_Facts.pdf
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kondisi yang melarat tersebut mereka menerima saja jumlah uang yang 

diberikan. Bandingkan dengan jumlah uang yang diterima broker sebesar 

US$ 100,000 and US$ 200,000 yang hanya mengorganisasi transplatasi 

bagi orang kaya. 72

Alasan kemiskinan dan ditambah dengan pemerintahan yang 

korupsi akan sangat mendorong terjadinya perdagangan organ yang luar 

biasa marak. Walau telah diatur dalam perundang-undangan di India, 

bahwa ginjal hanya dapat didonorkan oleh keluarga sedarah, suami/istri, 

akan tetapi peraturan tersebut dibengkokkan hanya untuk kepentingan 

seseorang. 

2. Biaya yang sangat tinggi untuk transplantasi organ

Tingginya biaya transplantasi organ sebagaimana dialami oleh 

Bilqis dimana untuk transplantasi organ hati biaya yang diperlukan adalah 

antara 800 juta hingga 1milyar rupiah. Sedangkan untuk ginjal berkisar 

untuk persiapan transplantasi ginjal di RS dalam negeri berkisar dari Rp 

28,5 hingga Rp 35 juta. Total biaya transplantasi di dalam negeri adalah 

Rp 80 hingga Rp 250 juta. 73

Sebagai gambaran berikut ini adalah biaya yang harus dikeluarkan 

bagi pasien transplantasi di Amerika:

Estimated U.S. Average Billed Charges Per Transplant as of July 1, 2005
First Year Following Transplant1
Immuno-Transplant Procurement Hospital Physician Evaluation Follow up suppressants
Total
Heart Only $74,400 $240,500 $34,900 $20,100 $81,600 $27,400 $478,900
Single Lung 
Only

$41,700 $128,600 $28,200 $17,200 $56,500 $27,700 $299,900

Double 
Lung Only

$83,400 $236,700 $44,700 $27,300 $89,700 $26,400 $508,200

Liver Only $57,400 $155,600 $55,800 $21,900 $74,800 $27,300 $392,800
Kidney 
Only

$50,800 $62,900 $17,700 $12,300 $40,200 $26,100 $210,000

Pancreas 
Only

$67,200 $98,800 $20,500 $12,400 $40,800 $31,100 $270,800

Intestine 
Only

$74,600 $549,400 $70,700 $34,300 $64,600 $20,000 $813,600

72 Bulletin of the World Health Organization Bull World Health Organ vol.82 no.9 Genebra Sept. 2004, Organ 
trafficking and transplantation pose new challenges, http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0042-
96862004000900021&script=sci_arttext
73 Farmacia, Transplantasi Ginjal, Racikan Khusus, Edisi April 2007 (Vol.6 No.9), http://www.majalah-
farmacia.com/rubrik/one_news.asp?IDNews=443
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Heart-Lung $134,400 $323,000 $46,500 $21,900 $87,200 $27,800 $640,800
Kidney-
Heart

$125,200 $296,200 $34,900 $20,100 $81,600 $30,400 $588,400

Kidney-
Pancreas

$118,000 $70,400 $20,500 $12,400 $40,800 $31,000 $293,100

Liver-
Intestine

$132,000 $492,000 $70,700 $34,300 $74,800 $26,400 $830,200

Liver-
Kidney

$108,200 $221,900 $55,800 $21,900 $74,800 $32,800 $515,400

Liver-
Pancreas-
Intestine

$199,200 $476,000 $70,700 $34,300 $74,800 $30,600 $885,600

Pancreas-
Intestine

$141,800 $490,600 $70,700 $34,300 $64,600 $31,100 $832,100

Figure 1: Cost Estimates for Common Organ Transplantations (UNOS, 2006a).74

3. Organ Demand Supply

Tidak terpenuhinya sebagaimana hukum ekonomi antara permintaan dan 

persediaan, adalah kondisi yang terjadi dalam transplantasi organ manusia. 

Perbandingan yang sangat timpang, antara tingginya permintaan dengan 

persediaan organ mendorong orang melakukan segala macam upaya untuk 

mendapatkan organ termasuk mendapatkan dari pasar gelap.

Sebagai contoh di Amerika hingga perhari ini 6 Juni 2010, berdasarkan 

data yang diambil dari OPTN (Organ Procurement and Transplantation Network) 

maka: 

Jumlah Hingga Tanggal

Kandidat yang ada dalam daftar tunggu 

hingga hari ini

107,910 6 Juni 2010, 

pukul 11:43 WIB

Transplantasi yang dilakukan 2010 482,632 28 Mei 2010

Jumlah pendonor 2010 236,911 28 Mei 2010

Faktor ekonomi yang merupakan ujung dari permasalahan dalam 

2. Kondisi Indonesia Saat Ini

A. Fakta

74 Cornwell, Jonathan dan Cornwell, W. Reid, Research Paper, Unintended Consequences: Organ Transplantation, 
Organ Trafficking, and the Globalized Ethics of Biomedicine, 
http://tcfir.org/whitepapers/globalization%20of%20organ%20transplants.pdf
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1. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, yang tidak dapat terlepas 

dari pengaruh baik maupun buruk dari kondisi di dunia saat ini. Termasuk 

maraknya perdagangan organ yang telah melintasi batas negara. 

Tertangkapnya dua warga negara di Indonesia di Singapura akibat hendak 

menjual organya kepada pengusaha Singapura, merupakan salah satu bukti 

bahwa perdagangan organ telah melintas batas negara.75

2. Bilqis dan Ramdan76 merupakan contoh bahwa transplantasi organ sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pengganti organ 

sebagai akibat gagal organ dalam hal ini organ hati. 

3. Menurut dr SyamsulArif dari RS Sutomo, Surabaya, “Setiap tahunnya ada 

ratusan bayi lahir dengan atresia billier dan kebanyakan dari meninggal”. 

Lebih lanjut dikatakan pemasangan Kasai dapat membantu mengobati 

penyakit ini akan tetapi hanya dapat dilakukan bagi bayi usia dibawah 2 

bulan, lebih tua dari usia tersebut, transplantasi merupakan jalan keluarnya.77

4. Gagal ginjal di Indonesia kasusnya sangat tinggi, menurut data yang didapat 

dari Pusdalin Ikatan Dokter Indonesia di Tanah Air terdapat sekitar 70 ribu 

orang penderita gagal ginjal kronik yang memerlukan penanganan terapi cuci 

darah (dialisis). Apabila tidak dilakukan transplantasi terhadap organ ginjal 

maka penderita gagal ginjal akan sangat tergantung dengan alat pencuci darah. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa transplantasi ginjal yang didorong dengan 

sediaan ginjal adalah hal yang krusial7879

75 May Wong and Valarie Tan, Channel News Asia, Two Indonesian men in illegal organ trading case jailed and 
fined
76 Bilqis dan Ramdan adalah penderita penyakit langka Atresia Biltier (biliary atresia). Bilqis pada akhirnya 
meninggal pasca perawatan sebelum transplantasi dilakukan, sedangkan Ramdan akhirnya meninggal setelah 
mendapatkan transplantasi hati di RS Sutomo Surabaya. Sumber berbagai media di Indonesia
77 Sagita, Dessy The Jakarta Globe, April 13, 2010, Hundreds’ of Indonesian Babies Suffer From Liver Disease That 
Killed Bilqis, http://www.thejakartaglobe.com/health/hundreds-of-indonesian-babies-suffer-from-liver-disease-that-
killed-bilqis/369295
78 Pusdalin Ikatan Dokter Indonesia, Keberhasilan Operasi Ginjal Di Indonesia Diatas 90%, Ngapain Harus Ke 
Luar Negeri? http://erabaru.net/kesehatan/34-kesehatan/10404-keberhasilan-operasi-ginjal-di-indonesia-diatas-90-
ngapain-harus-ke-luar-negeri, Selasa, 09 Februari 2010
79 Menurut Dr. Sunil Shrof dari Yayasan Mohan menjelaskan bahwa OOrraanngg kkuulliitt hhiittaamm ddaann AAssiiaa mmeennggaallaammii 33
ssaammppaaii 44 kkaallii lleebbiihh bbaannyyaakk mmeennddeerriittaa ggaaggaall ggiinnjjaall kkeettiimmbbaanngg oorraanngg kkuulliitt ppuuttiihh,, ddaann 88 kkaallii lleebbiihh bbeessaarr ppaaddaa oorraanngg ttuuaa
ddii AAssiiaa.. DDiiaabbeetteess rraatteennyyaa lliimmaa kkaallii lleebbiihh bbaannyyaakk ddiibbaannddiinngg ppooppuullaassii oorraanngg kkuulliitt ppuuttiihh.. DDaarraahh ttiinnggggii sseettiiddaakknnyyaa 22 kkaallii
lleebbiihh bbaannyyaakk rraatteennyyaa kkeettiimmbbaanngg ppooppuullaassii oorraanngg ppuuttiihh.. SSeehhiinnggggaa ddaappaatt ddiikkaattaakkaann oorraanngg IInnddoonneessiiaa sseebbaaggaaii rraass AAssiiaa
mmeemmiilliikkii rreessiikkoo ttiinnggggii tteerrhhaaddaapp ppeennyyaakkiitt tteerrsseebbuutt..
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5. Kebutaan di Indonesia berdasarkan hasil survey nasional tahun 1993-1996, 

merupakan yang tertinggi ratenya mencapai 1,5%, hal ini menempatkan 

Indonesia dalam peringkat pertama diantara negara di Asia, dan merupakan 

peringkat kedua di dunia.  yang tertinggi pertama tingkat kebutaanya, dan 

merupakan nomor 2 di dunia setelah negara Afrika.80 Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Yayasan Helen Keller dan Standard Chartered Bank, 

diperkirakan kebutaan Indonesia apabila tidak tertangani dengan baik maka 

tahun 2030 akan mencapai 21,3juta orang.81

6. Maraknya iklan, berita, dan surat elektronik di Indonesia yang menyatakan 

seseorang ingin menjual organnya, karena alasan ekonomis. Salah satunya 

yang dimuat dalam berita di Detik.com, seorang bapak mau menjual ginjalnya 

karena terbelit hutang82

7. Adanya indikasi, walaupun belum terbukti adanya praktek perdagangan organ 

illegal di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Pengamat Sosial dari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Uned), Drs 

Hadi Prayitno M.Kes, mengaemukakan, banyaknya kasus penculikan anak 

dan balita di Indonesia diduga berkaitan dengan perdagangan organ tubuh 

manusia. Terkadang aparat penegak hukum kesulitan untuk membuktikan hal 

itu karena jaringan perdagangan organ tubuh sangat rapi dan tertutup. Kendati 

demikian, isu yang berkembang tentang kemungkinan penjualan organ tubuh 

dari kasus-kasus penculikan atau anak hilang itu perlu ditelusuri lebih lanjut, 

karena hal itu membuat masyarakat yang memiliki anak menjadi khawatir.83

8. Jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu diperkirakan jumlah penduduk 

Indonesia tahun 2010 sekitar 234.2 juta84. Hal ini merupakan sumber potential 

bagi penyediaan donor organ. Sistem yang matang dan baik, hukum yang 

melindungi dan terlepas dari pemerintahan yang korupsi akan menambah 

80 hGsianturi, Gizi Net, Kebutaan di Indonesia Bencana Nasional, Kamis, 8 Januari, 2004 ttp://www.gizi.net/cgi-
bin/berita/fullnews.cgi?newsid1073465780,28036,
81 Standard Chartered Bank and Helen Keller International Collaboration in Indonesia, Seeing is Believing, 
http://www.phi.org/pdf-library/Seeing_is_Believing-SCB%20HKI.pdf
82 Wahyudiyanta, Imam, DetikSurabaya, Terbelit Utang, Warga Surabaya Berniat Jual Ginjal, Selasa, 25/05/2010, 
http://surabaya.detik.com/read/2010/05/25/154021/1363855/466/terbelit-utang-warga-surabaya-jual-ginjal
83 Solicha, Zumrotun, Antara News, Ketika Organ Tubuh Mulai Diperdagangkan Secara Ilegal, Sabtu, 30 Jan 2010
84 http://kepri-dev.bps.go.id/in/sensus-penduduk-2010/162-sensus-penduduk-2010
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keberhasilan dari penyediaan organ yang dapat digunakan bagi orang yang 

membutuhkan.

9. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas Indonesia yaitu setiap 30 menit satu 

orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia.85 Kecelakaan lalu 

lintas merupakan pembunuh nomor 3 di Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata 

30.000 nyawa melayang di jalan raya. 86 Merupakan sumber potential bagi 

donor jenazah.

10. Belum adanya ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang 

Nasional Indonesia, hanya merupakab bagian dari Undang-undang Kesehatan. 

Sifat dari donor dan transplantasi organ yang multidimensi seharusnya diatur 

dalam peraturan tertinggi di Indonesia.

85 BBC Indonesia.com, Upaya menekan angka kecelakaan, 16 Juni, 2008, 
http://www.bbc.co.uk/indonesian/programmes/story/2008/06/080613_transportseries.shtml
86 Hertanto, Luhur, Detiknews, Kecelakaan Lalu Lintas Pembunuh Nomor 3 di Indonesia, Senin, 29/11/2004 16:17 
WIB,
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/11/tgl/29/time/161702/idnews/246645/idkanal/10
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Bab V
Landasan Hukum

1. Landasan Konstitusional

Berdasarkan landasan Idiil Pancasila dan LandasanKonstitutionil UUD’45.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Merupakan hak DPR untuk membentuk UU. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan 

mendapat persetujuan bersama dari Presiden. Jika tidak disetujui bersama maka RUU ini 

tidak dapat diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama. Presiden mengesahkan 

rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang. 

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak 

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang 

tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan 

wajib diundangkan. **)

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945berbunyi:

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. 

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait

a. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek 

kedokteran

b. Undang-undang 14/ 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And 

Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing 

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 
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(Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, 

Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

c. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

d. UU no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

e. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan 

Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.
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Bab VI
Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Mendonasikan organ merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam menolong 

sesama. Akan tetapi seringkali organ disalahgunakan untuk kepentingan komersial 

seseorang. 

Dalam rangka melindungi warganegaranya dari praktek perdagangan illegal dan 

dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup warga negaranya maka 

transplantasi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Maraknya perdagangan organ di masyarakat 

dunia dan disinyalir telah terjadi di Indonesia maka perlu ditingkatkan perlindungan 

warga negara dari praktek perdagangan organ yang illegal. Organ yang bernilai ekonomis 

tinggi dapat menjadikan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan menjual 

organnya dalam memenuhi kebutuhannya termasuk membayar hutangnya.

Oleh karena itu pengaturan mengenai donasi dan transplantasi organ perlu diatur 

kedalam peraturan perundang-undangan Nasional agar memberikan ketentraman di 

dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan maka berdasarkan pasal 8 yang berbunyi: 

Pasal 8

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:

a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. hak-hak asasi manusia; 

2. hak dan kewajiban warga negara; 

3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian 

kekuasaan negara; 

4. wilayah negara dan pembagian daerah; 

5. kewarganegaraan dan kependudukan;
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6. keuangan negara,

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-

Undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengaturan mengenai donor dan 

transplantasi organ, jaringan dan sel harus diatur dalam bentuk Undang-undang 

karena telah memenuhi unsur hak azasi manusi, hak dan kewajiban warga negara, 

pembagian kekuasaan negara serta keuangan.

2. Rumusan Pengertian

Harap merujuk BAB II - IV

Draft Rancangan Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor ..... tahun .....

Tentang 

UNDANG-UNDANG TENTANG DONASI DAN TRANSPLANTASI ORGAN DAN 

JARINGAN TUBUH MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa kesehatan secara umum merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya 

manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 

pembangunan nasional;

c. bahwa salah satu cara untuk mencapai kesehatan adalah melalui transplantasi organ, 

sebagai pengganti fungsi organ yang mengalami kegagalan.
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d. bahwa donasi organ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses transplantasi 

organ;

e. bahwa untuk mencegah praktek perdagangan organ perlu diatur tentang distribusi dan 

alokasi organ; 

f. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dari praktek perdagangan organ 

illegal yang disinyalir merupakan bagian dari praktek perdagangan manusia, maka untuk 

itu perlu pengaturan khusus mengenainya;

g. bahwa pengaturan tentang Donasi dan Transplantasi Organ harus diatur dalam Undang-

undang tersendiri mengingat Donasi dan Transplantasi Organ menyangkut berbagai 

aspek kehidupan manusia Indonesia sehingga harus diatur secara lebih memadai dan 

terperinci sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum bagi masyrakat Indonesia;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu membentuk Undang-Undang tentang Donasi 

dan Transplantasi Organ; 

Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DONASI DAN TRANSPLANTASI ORGAN 

DAN JARINGAN TUBUH MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
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1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

2. Transplantasi atau implantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan 

dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka 

pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi 

dengan baik.

3. Organ adalah bagian dari tubuh manusia yang vital meliputi jantung, hati, paru, ginjal, 

pankreas dan usus kecil.

4. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, meliputi 

kornea, telinga tengah, kulit, katup jantung, tulang, vena, tulang rawan, tendon, ligamen.

5. Sel adalah unit dari struktur dan fungsi yang menjadi dasar kehidupan, meliputi: sel 

punca, darah dan keping darah.

6. Pemberi donor adalah seseorang baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal 

yang menurut Undang-undang ini, telah memberikan persetujuan secara tertulis untuk 

memindahkan organ dari tubuhnya. menyumbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada 

orang lain untuk keperluan kesehatan.

7. Penerima Donor adalah seseorang yang menerima donor organ yang akan 

ditransplantasikan ketubuhnya sebagai akibat kegagalan fungsi organ. 

8. Pemindahan adalah pemisahan organ dari tubuh untuk kepentingan selain untuk 

pengobatan individu yang bersangkutan.

9. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang 

berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah 

berhenti;

11. Rumah Sakit adalah suatu institusi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Undang-

undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menjadi Rumah Sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan kepentingan Undang-undang ini atau 

bagian dari Undang-undang ini; 

12. Dokter adalah orang yang terdaftar sebagai seorang dokter dan memiliki Surat Ijin 

Praktek sebagaimana diatur Undang-undang Praktek Kedokteran 

13. Pusat Organ adalah sebuah lembaga non profit yang bertugas untuk mengatur distribusi 

organ ke rumah sakit yang ditunjuk. 
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14. Bank Organ adalah pusat penyimpanan organ sebelum didistribusikan kepada penerima 

donor 

15. Teknologi informasi donor adalah segala bentuk informasi dan/atau metode yang 

ditujukan untuk membantu penyebaran informasi, penyampaian data, dan komunikasi. 

16. Instansi yang berwenang adalah Pusat Donasi Dan Transplantasi Indonesia (PDTI);

17. Pengadaan organ adalah cara resmi untuk mendapatkan organ dan mendistribusikannya 

kepada yang membutuhkan, yang dilakukan oleh Badan Pengadaan Ogan Nasional 

(BPON)

18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

19. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

20. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transplantasi organ, jaringan dan sel diselenggarakan dengan berasaskan pada perikemanusiaan, 

keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, 

gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Transplantasi organ, jaringan dan sel bertujuan sebagai: 

a. Salah satu cara pengobatan terhadap seseorang yang mengalami kegagalan organ. 

c. Mempertahankan kualitas hidup seseorang yang mengalami gagal ginjal

c. Meningkatkan usia harapan hidup

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN
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Bagian Kesatu

Hak Pemberi Donor Hidup

Pasal 4

(1) Walaupun dasar dari pemberian organ adalah bersifat sukarela berdasarkan kemanusiaan, 

akan tetapi hak dari pemberi donor tetap harus dilindungi.

(2) Hak pemberi donor adalah:

a. Hak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lengkap mengenai proses dan 

akibat dari pemindahan organ dari dokter yang kompeten untuk itu dengan 

sejelas-jelasnya.

b. Hak untuk didampingi oleh psikolog, dan dokter dan agamawan sebelum dan 

sesudah proses pemindahan organ dilakukan, sehubungan dengan kondisi 

psikologis dan kesehatan dari pendonor.

c. Hak menandatangi persetujuan pemberian organ.

d. Hak untuk mengetahui bahwa organ yang didonorkan diberikan sesuai dengan 

tujuan.

e. Hak bahwa segala informasi mengenai donasi organ yang dilakukan ditangani 

dengan rasa hormat dan rahasia yang dijamin dengan Undang-undang.

f. Berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang intensif atas 

tanggungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebelum dan sesudah 

pemindahan organ.

g. Berhak untuk mendapatkan cuti sebelum dan sesudah proses pemindahan 

berlangsung. 

Pasal 5

Hak Pemberi Donor Mati

(1) Semasa hidupnya pendonor berhak untuk memberikan persetujuan untuk menjadi donor 

ketika meninggal dengan diketahui oleh pihak keluarga sedarah, suami atau istri. Apabila 

dikemudian hari pemberi donor tersebut berubah pikiran ia dapat mengganti sesuai 

dengan keinginannya tersebut. 

(2) Berhak mendapatkan kartu donor yang memberikan keterangan yang bersangkutan adalah 
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pendonor. 

(3) Berhak mendapat informasi dan pengetahuan yang lengkap mengenai tindakan yang 

dilakukan terhadap pemindahan organ pada saat sudah meninggal. 

(4) Apabila donor meninggal setelah pemindahan organ dilakukan maka jenasah berhak 

diperlakukan sebagaimana layaknya menurut agama dan kepercayaan si pendonor.

Pasal 6

Hak Keluarga Pendonor Mati

(1) Pihak keluarga pendonor mati berhak untuk diberitahukan terlebih dahulu mengenai 

proses pemindahan organ sebelum pemindahan organ dilakukan.

(2) Pihak keluarga berhak untuk memberikan persetujuan untuk melakukan pemindahan 

organ apabila donor mati semasa hidupnya tidak memberikan persetujuan.

(3) Pihak keluarga berhak untuk mengetahui bahwa pemberian organ tersebut digunakan 

untuk sebagaimana mestinya. 

(4) Dengan tidak mengurangi rasa hormat atas keinginan pendonor untuk mendonorkan 

organ, maka yang keinginan dari pendonor akan terlebih dahulu didulukan. Apabila ada 

keberatan dari suami atau istri, maupun keluarga sedarah maka keberatan tersebut 

disampaikan pada saat si pemberi donor masih hidup. 

Pasal 7

Hak Penerima Donor

(1) Penerima donor berhak untuk mendapatkan donor yang cocok dengan kondisi tubuhnya.

(2) Penerima donor berhak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lengkap 

tentang proses dan akibat dari transplantasi organ tersebut.

(3) Penerima donor berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan sebelum dan 

sesudah transplantasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8
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(1) Pemberi donor dan penerima donor wajib melakukan pemeriksaan yang selengkap-

lengkapnya sebelum menjalankan proses pemindahan organ.

(2) Pemberi donor dan penerima donor wajib untuk menginformasikan dengan jujur sekaitan 

dengan masalah kesehatannya.

(3) Pemberi donor dan keluarganya berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang

apabila terjadi penyalahgunaan terhadap organ yang didonorkan.

BAB IV

LARANGAN JUAL BELI ORGAN, JARINGAN DAN SEL

Pasal 9

(1) Sel, jaringan dan organ harus didonasikan secara cuma-cuma, tanpa ada pembayaran 

dalam bentuk uang atau dalam penghargaan lainnya selain uang. 

(2) Pembelian, atau menawarkan untuk membeli sel, jaringan dan organ untuk transplantasi 

dari donor hidup adalah dilarang

(3) Penjualan organ jenasah oleh keluarga atau saudaranya adalah dilarang. 

(4) Larangan terhadap penjualan atau pembelian terhadap sel, jaringan dan organ, tidak 

berlaku bagi penggantian yang masuk akal dan pengeluaran yang timbul yang dapat 

diperiksa kebenarannya dari donor, termasuk hilangnya pendapatan, atau pembayaran 

biaya penyembuhan, proses dan penyimpanan dan penyediaan dari sel, jaringan dan 

organ manusia bagi transplantasi

BAB IV

DONASI ORGAN, JARINGAN DAN SEL UNTUK KEPENTINGAN TRANSPLANTASI

Pasal 9

Donor Organ

Donor organ dapat berasal dari:

1. Donor hidup, merupakan seorang donor sebagaimana telah diatur dalam pasal 10.

2. Donor dari jenazah adalah seorang yang telah menyatakan dengan sukarela semasa 

hidupnya setelah bersedia menjadi donor setelah dinyatakan meninggal. 

3. Donor jenazah bisa berasal dari Rumah Sakit meninggal karena sakit, atau dari kamar 
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jenazah meninggal karena kecelakaan.

Pasal 10

Donor Hidup

1. Yang dapat menjadi donor hidup adalah:

a. Seseorang yang masih mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 

keatas dan kebawah yaitu ayah, ibu dan anak.

b. Seseorang yang masih mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan 

kesamping satu derajat saudara kandung yaitu adik dan atau kakak kandung. 

c. Suami atau istri

d. Pengecualian dari hal tersebut diatas apabila dalam hasi pemeriksaan oleh tenaga 

ahli dan harus disertai dengan bukti medis bahwa seseorang keluarga sedarah 

dalam garis keturunan diluar satu derajat memiliki kecocokan dapat dikecualikan 

dari ayat 1 huruh a, b, dan c. 

e. Seorang dibawah umur 18 tahun dapat menjadi donor organ hidup hanya bagi 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dengan disertai 

surat persetujuan dari keluarganya.

f. Seseorang dibawah umur 18 tahun dapat menjadi donor hidup bagi donor jaringan 

dan atau sel yang sifatnya dapat regeneratif.

Pasal 11 

Donor Jenazah

Yang dimaksud dengan donor jenazah adalah:

1. Seseorang yang semasa hidupnya:

a. Telah berumur 18 tahun atau lebih

b. Cakap untuk melakukan tindakan hukum

c. Huruf a dan b dapat dikecualikan bagi orang yang berumur dibawah 18 tahun dan 

bagi orang berada dibawah pengampuan apabila ada persetujuan tertulis dari 

orang tua atau wali.

d. Secara sukarela menyatakan dirinya bersedia untuk menjadi donor

2. Seorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas wajib mengisi formulir data 
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diri yang dapat diunduh dari website maupun di Kantor Badan Donasi Dan Transplantasi 

Indonesia.

3. Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dilampirkan dengan surat pernyataan 

yang dibuat secara tertulis dan ditandangani oleh pendonor.

5. Dalam membuat pernyataan tersebut wajib disaksikan oleh sedikitnya oleh dua orang 

saksi yang terdiri dari saksi dari pihak keluarga dan saksi dari pihak instansi yang 

berwenang tersebut.

6. Apabila dikemudian hari orang tersebut berubah niatnya, maka surat pernyataan dan 

formulir dapat dicabut, dengan terlebih dahulu mengajukan surat pernyataan 

pengunduran diri.

Pasal 12

Kartu Donor

(1) Donor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 akan mendapatkan Kartu Penduduk Baru 

yang merupakan integrasi kartu tanda penduduk dan kartu donor. 

(2) Kartu tanda penduduk baru tersebut akan ditambahkan kodebar dan logo dari Kantor 

Badan Donasi Dan Transplantasi Indonesia

(3) Kodebar merupakan kode yang unik yang akan berbeda bagi setiap pendonor tergantung 

dari organ apa yang hendak didonasikan. 

Pasal 11

Organ, Jaringan dan Sel dari Donor Hidup

(1) Yang dapat didonasikan dari donor hidup adalah:

1. Organ

a. Ginjal

b. Hati

c. Paru

d. Pankreas

e. Usus

2. Jaringan

a. kornea, 



Created by Patricia Soetjipto, Universitas Indonesia 86

b. telinga tengah, 

c. kulit, 

d. katup jantung, 

e. tulang, 

f. vena, 

g. tulang rawan,

h. tendon, dan 

i. ligamen 

3. Sel:

a. Sel Punca Darah:

i. Sumsum

ii. Sel Punca Darah Tepi

iii. Sel Punca Darah 

b. Darah dan Keping darah

(2) Yang dapat didonasikan dari donor jenazah:

1. Organ

a. Jantung 

b. Paru

c. Satu blok Jantung/Paru 

d. Ginjal 

f. Hati 

g. Pankreas 

h. Usus 

2. Jaringan

a. Tangan 

b. Kornea 

c. Tulang

d. Katup jantung

e. Vena

f. Tendon

g. Ligamen
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Pasal 12

Prosedur Donasi Bagi Donor Hidup

(1) Prosedur administrasi bagi donor hidup:

a. Pihak penerima donor mendaftarkan si pendonor ke rumah sakit dimana 

transplantasi akan dilakukan;

b. Mengisi formulir pernyataan bersedia menjadi donor dilengkapi dengan 

photokopi KTP, dan kartu keluarga bagi keluarga sedarah garis lurus keatas atau 

kebawah.

c. Apabila dalam garis lurus kesamping disamping KTP juga membuat surat 

pernyataan masih ada hubungan darah.

(2) Prosedur Pemeriksaan Kecocokan dan Kesehatan:

a. Setelah memenuhi persyaratan administrasi maka pendonor selanjutnya harus 

menjalankan pemeriksaan kecocokan HLA dan kesehatan.

b. Apabila kedua pemeriksaan tersebut terpenuhi maka barulah prosedur 

transplantasi selanjutnya diserahkan kepada bylaw masing-masing rumah sakit 

untuk menjalankannya.

c. Apabila cocok tapi mengalami masalah kesehatan serius yang akan 

membahayakan si pendonor maka transplantasi akan ditunda, dan bila 

memungkinkan mengembalikan kesehatan pendonor dipulihkan maka tindakan 

pemulihan diambil terlebih dahulu sebelum pelaksanaan transplantasi 

dilaksanakan. Akan tetapi bila sebaliknya maka operasi dibatalkan dan dicari 

donor baru.

Pasal 12

Prosedur Donasi Bagi Donor Jenazah

(2) Prosedur donasi bagi donor jenazah:

a. Setelah dinyatakan meninggal oleh dokter Rumah Sakit atau dokter forensik di 

kamar mayat wajib melaporkan kepada Pusat Donasi Dan Transplantasi Indonesia

segera setelah pasien dinyatakan meninggal.
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b. Pihak yang menangani proses pemindahan organ adalah PDTI.

c. Dokter yang berhubungan dengan pasien donor meninggal tersebut tidak boleh 

terlibat dalam proses pemindahan organ.

Pasal 13

Pendistribusian organ

(1) Pendistribusian organ harus berdasarkan pada alasan kebutuhan dan kecocokan terhadap 

penerima donor bukan berdasarkan alasan uang.

(2) Teknis pelaksanaan pendistribusian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai 

pembentukan Pusat Donasi dan Transplantasi Organ

BAB V

Transplantasi

Pasal 14

Yang berhak mendapatkan donor untuk keperluan transplantasi adalah:

Organ/Jaringan/Sel Yang Mendapatkan donor

Jantung Pasien yang menderita akibat cardiomyopathy, penyakit jantung 
koroner, atau bayi yang lahir dengan cacat jantung bawaan. 

Hati Pasien yang menderita Wilson's disease, sirosi, penyakit hati lain 
yang mengancam jiwa, atau bayi yang menderita atresia billier. 

Kidney Pasien yang menderita gagal ginjal sebagai akibat dari beberapa 
kondisi sepert tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit ginjal 
polycystic. 

Paru Pasien yang menderita emphysema, cystic fibrosis, atau penyakit 
lain yang mengancam paru. 

Pankreas Yang tergantung insulin tipe I pasien diabetes

Usus Pasien yang menderita sindrome short-gut syndrome dan penyakit 
lain yang mengancam usus.

Kornea Pasien yang menderita akibat kebutaan kornea disebabkan karena 
penyakit atau kecelakaan. 

Kulit Pasien menderita luka bakar. 



Created by Patricia Soetjipto, Universitas Indonesia 89

Tulang Pasien yang membutuhkan rekonstruksi facial, penyelamatan 
tungkai dan lengan, perbaikan cacat lahir, pengobatan kanker, 
operasi oral, atau operasi tulang belakang. 

Katup Jantung Pasien yang membutuhkan penggantian dari tidak berfungsinya 
katup jantung. 

Tendon Pasien yang membutuhkan operasi rekonstruksi, biasanya 
dilakukan untuk pengobatan akibat kecelakaan olahraga. 

Vena Pasien yang membutuhkan operasi by-pass arteri koroner. Vena 
dari donasi tersebut digunakan untuk mengganti arteri pasien 
yang tersumbat. 

Pasal 15

Tenaga Medis

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis 

yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan didalam fasilitas 

pelayanan kesehatan tertentu. 

(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan 

kesehatan pendonor yang bersangkutan. 

(3) Tenaga medis yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

(4) Semua tenaga medis yang terlibat dengan si pendonor tidak boleh turut serta dalam proses 

pemindahan organ. 

Pasal 16

Rumah Sakit Transplantasi

(1) Rumah Sakit Transplantasi adalah Rumah Sakit yang telah memiliki kemampuan, 

keahlian khusu dan peralatan yang yang menunjang bagi proses transplantasi.

(2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud adalah:

(a) Rumah Sakit Mata Aini, Jakarta, khusus untuk transplantasi mata

(b) Rumah Sakit Ginjal Cikini, Jakarta,  khusus untuk transplantasi ginjal

(c) Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita, Jakarta

(d) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta
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(e) Rumah Sakit Nusantara Medical Center

(f) Rumah Sakit St Carolus

(g) Rumah Sakit Karyardi Semarang, khusus untuk transplantasi Hati

(h) Rumah Sakit Dr Sutomo Surabaya, khusus untuk transplantasi Hati

(3) Dalam perkembangannya akan ditambahkan Rumah Sakit yang telah mampu untuk 

melakukan transplantasi.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 17

(1). Instansi yang berwenang adalah Pusat Donasi Dan Transplantasi Indonesia (PDTI) yang 

merupakan instansi non profit dan berdiri sendiri.

(2) Dalam mengimplementasikan tugasnya maka PDTI akan dibantu oleh Badan Pengadaan 

Organ Nasional (BPON)

(3). BPON merupakan badan pengadaan organ adalah cara resmi untuk mendapatkan organ 

dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.

(4) Dana operasional kedua lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dan (3) berasal 

dari APBN.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas dari organisasi ini akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.

BAB VI

TRANSPORTASI ORGAN

Pasal 18

(1) Mengingat waktu yang terbatas dari organ dan jaringan untuk tetap dapat digunakan 

dalam proses transplantasi maka transportasi adalah vital.

(2) Kerjasama transportasi penjemputan dan pengantaran dengan aparat kepolisian, dan 

direktorat sangat penting demi tetap dapat dipakainya organ tersebut dalam proses 

transplantasi.

BAB VII

BANK ORGAN DAN JARINGAN
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Pasal 19

(1) Banks Organ dan jaringan merupakan tempat untuk tempat dimana berlangsung aktivitas 

penyaringan, pemerosesan, sterilisasi, penyimpanan jaringan tubuh manusia untuk 

pelayanan kesehatan.keperluan transplantasi. 

(2) Bank Organ dan Jaringan bertujuan untuk menyediakan berbagai bentuk dan jenis organ 

jaringan tubuh manusia yang aman, bermutu tinggi, dalam rangka pelayanan kesehatan.

(3) Khusus untuk Bank Darah telah dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia.

(4) Untuk organ dan jaringan lainnya dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Indonesia.

BAB VII

DONASI ORGAN, JARINGAN DAN SEL UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN 

RISET KEDOKTERAN

Pasal 20

(1) Donasi organ, jaringan dan sel dapat dilaksanakan selain untuk keperluan transplantasi 

organ, akan tetapi juga untuk kepentingan pendidikan dan riset kedokteran dalam rangka 

meningkatkan ilmu pengetahun tentang kesehatan dan kedoketeran pada umumnya. 

(2) Donasi organ tersebut digunakan untuk kepentingan klinis dan kepentingan anatomis

(3) Untuk menunjang pengetahuan bagi pendidikan kedokteran maka disamping untuk 

keperluan sebagaimana disebut dalam angka 1 dan 2 maka donasi organ dapat dilakukan 

juga untuk Museum Anatomis Dan Patologi 

Pasal 21

Bedah Mayat Klinis

Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:

a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah 

penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan 

pasti;

b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita 
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menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya;

c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 

2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal 

dunia datang ke rumah sakit.

Pasal 22

Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan data rumah sakit yang disediakan untuk 

keperluan itu.

Pasal 23

Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinis dilaksanakan sesuai dengan 

masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri 

Kesehatan.

Pasal 23

Bedah Mayat Anatomis

Pasal 24

Untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan 

memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud data Pasal 21 huruf a dan c.

Pasal 25

Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan data bangsal anatomi suatu fakultas kedokteran.

Pasal 27

Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di 

bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.

Pasal 28

Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat anatomis dilaksanakan sesuai 
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dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh 

Menteri Kesehatan.

Pasal 29

Museum Anatomis Dan Patologi

Untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit, dan pengembangan ilmu kedokteran 

diadakan museum anatomis dan patologi.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 30

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana perdagangan 

organ, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional, baik pada 

tingkat bilateral, regional maupun multilateral.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk 

perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan kerja sama 

teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Menteri melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk mencegah dan menanggulangi 

tindak pidana perdagangan organ dan melaksanakan koordinasi untuk

melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan tindak pidana perdagangan 

organ.



Created by Patricia Soetjipto, Universitas Indonesia 94

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dengan 

tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan 

organ kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Pasal 33

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, masyarakat berhak 

untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 34

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan secara bertanggung 

jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN

Pasal 35

Setiap orang yang melakukan penjualan, perantara untuk menjual, penyerahterimaan organ, 

memindahkan tanpa persetujuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, 

atau penjeratan utang, untuk tujuan mendapat keuntungan, dipidana karena melakukan tindak 

pidana perdagangan organ, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar).

Pasal 36

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan organ, dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling 

sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 

milyar)., setiap orang yang dengan sengaja memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau

b. dibawa ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.
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Pasal 37

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan organ Indonesia ke luar wilayah negara 

Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik 

Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan organ, dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda 

paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (1 milyar)..

Pasal 38

Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau 

dokumen lain, atau memalsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen 

lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan organ, dipidana karena 

melakukan perdagangan orga, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk 

melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak 

pidana perdagangan organ dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30.

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana 

perdagangan organ, dengan :

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;

b. menyembunyikan pelaku;

c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 41
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Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, 

sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, melakukan permufakatan jahat, 

percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan organ, dipidana 

dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 43

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun, 

setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau 

patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana 

perdagangan organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.

Pasal 44

(1) Dalam hal perdagangan organ dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka 

tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana perdagangan organ dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan 

lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut 

diwakili oleh pengurus.

Pasal 45

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk 

menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di 

tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana 

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dan paling banyak Rp 

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
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(3) Korporasi yang terlibat perdagangan organ dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan 

dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 46

Dalam hal tindak pidana perdagangan organ dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka 

setiap pelaku tindak pidana perdagangan organ dalam kelompok yang terorganisasi tersebut 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditambah 

sepertiganya.

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung 

atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 

perkara tindak pidana perdagangan organ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun.

Pasal 48

Ketentuan tentang pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam penjatuhan pidana yang diatur 

dalam Bab ini.

Pasal 49

Seluruh hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan organ disita untuk negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan 

paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 51
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Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan peraturan mengenai tugas 

dan lembaga yang telah menjalankan fungsi Bank Jaringan masih tetap berlaku hingga terbentuk 

peraturan pelaksanaan mengenai tugas lembaga tersebut. 

Pada saat Undang-undang ini berlaku, segala perkara tindak pidana perdagangan organ yang

masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan

di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka Pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70 dan Pasal 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan Pasal 192, 193 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan (LN 1981/23; TLN NO. 3195) dan PP 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat 

Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia (LN 

1981/23; TLN NO. 3195) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ....................................................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
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pada tanggal ................................

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ......

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd. dan cap

Wisnu Setiawan  
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Bab VII
Penutup

1. Kesimpulan

1. Bahwa seluruh agama yang dianut di Indonesia tidak ada yang melarang praktek 

donasi organ, karena dasar dari semua agama yang dianut di Indonesia adalah 

demi kebaikan untuk menolong sesama yang kesusahan.

2. Berdasarkan praktek di negara-negara yang telah maju maupun negara dengan 

mayoritas penduduk beragama muslim, transplantasi telah menyelamatkan banyak 

nyawa.

3. Bahwa budaya Indonesia yang bergotong royong merupakan nilai budaya positif 

yang cocok dengan sifat dasar donasi organ yaitu kemanusiaan. 

4. Bagi Indonesia perlu dipikirkan sistem yang sistematis yang dapat mendistribusi 

dan mengalokasi organ keseluruh Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang 

unik terdiri dari negara kepulauan, sehingga transportasi yang cepat dan baik 

merupakan prasyarat bagi pendistribusian yang merata alokasi organ.

5. Tidak seimbangnya antara persediaan organ dan permintaan organ di dunia ini 

telah mendorong orang untuk berlomba-lomba mencari jalan bagi tersedianya 

organ, dilakukan dengan beberapa cara:

a. Merubah sistem negara dari opt-in menjadi opt out seperti yang terjadi di 

Singapura.

b. Melegalkan pembelian organ dengan memberikan kompensasi terjadi di 

Singapura.

c. Praktek organ tourism, dimana orang berlomba-lomba pergi ke negara lain 

yang sistem hukumnya membolehkan membeli organ seperti pergi ke 

Philipina, atau ke negara yang sistem hukumnya baik tapi akibat 

pemerintahnya korup maka banyak warga yang menjual organya seperti 

yang terjadi di Srilanka. Atau negara belum mengatur praktek 

perdagangan organ, dan pemerintahnya mendukung pengguaan donor 

organ dari narapidananya seperti China sebelum diberlakukan UU baru. 

6. Organ bernilai ekononomis tinggi menyebabkan orang rela menjual organnya 
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terutama bagi negara dengan penduduk miskin. Hal ini terjadi di Indonesia 

dengan tertangkapnya Sulaiman dan Toni di Singapura.

7. Tingginya harga operasi transplantasi organ, sehingga pemerintah perlu 

memikirkan mekanisme pembayaran dari transplantasi tersebut. 

8. Bagi Indonesia praktek pendonoran organ sebaiknya tetap berdasarkan pada azas 

kerelaan dan kemanusiaan.

9. Perdagangan di banyak negara adalah dilarang kecuali di Philiphina dan Iran.

10 Fakta bahwa Indonesia merupakan yang beresiko tinggi masyarakatnya 

mengalami gagal ginjal disamping tingkat kebutaan yang tinggi.

11. Memanfaatkan besarnya jumlah penduduk dan tingginya organ sebagai sumber 

penyediaan organ.

2. Saran

1. Praktek donasi dan transplantasi organ sebaiknya segera dituangkan kedalam 

peraturan perundang-undangan Nasional dalam bentu Undang-undang, karena 

menyangkut 

1. hak-hak asasi manusia; 

2. hak dan kewajiban warga negara; 

3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 

negara; 

4. wilayah negara dan pembagian daerah; 

5. kewarganegaraan dan kependudukan

2. Bahwa Undang-undang tersebut dibuat harus sesuai dengan jiwa masyarakat 

Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah Indonesia.

3. Transplantasi yang mahal sebaiknya juga termasuk dalam hal yang dibiayai oleh 

Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4. Apabila UU ini disahkan harus diikuti juga dengan pembangunan "public 

awareness" dari masyarakat agar mau mendonasikan organya demi kepentingan 

sesama, agar kesediaan donor organ semakin hari semakin meningkat.
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