FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 13 Tahun 2019
Tentang
TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR HIDUP
UNTUK ORANG LAIN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal dan
keturunan yang merupakan bagian dari tujuan diturunkannya
syariat (maqashid as-syari’ah), maka dianjurkan untuk menjaga
dan memelihara kesehatan;
b. bahwa saat ini ditemukan penyakit yang secara medis
pengobatannya dapat dilakukan dengan transplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh orang lain yang memiliki kesamaan;
c. bahwa muncul pertanyaan dari para dokter ataupun pasien
tentang status hukumnya, yang kemudian diteruskan oleh
Kementerian Kesehatan RI dengan permohonan fatwa;
d. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
dipandang perlu menetapkan Fatwa Tentang Transplantasi Organ
dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain
guna dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat

: 1.

Firman Allah SWT; antara lain :

آد َم
َ َولََق ْد َكَّرْمنَا بَيِن

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (QS. alIsra’ :70)

لََق ْد َخلَ ْقنَا ْي
َح َس ين تَ ْق يو مي
ْ اْلنْ َسا َن يِف أ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya (QS. T-Tin: 4)

السماو ي
ي يي ي
ات َوَم ْن يِف ْاْل َْر ي
ض
َ َ َّ أَََل إ َّن للَّه َم ْن ِف

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit
dan semua yang ada di bumi. (QS. Yunus : 66)
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َوتَ َع َاونُوا َعلَى الْي ِِّب َوالتَّ ْقوى َوََل تَ َع َاونُوا َعلَى ْي
اْل ْيْث َوالْعُ ْد َو يان
َ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. (QS. al-Mâidah:2)

يي
ي
ي
ك
َ ُاصةٌ َوَم ْن ي
َ وق ُش َّح نَ ْف يس يه فَأُولَئي
َ ص
َ َويُ ْؤث ُرو َن َعلَى أَنْ ُفس يه ْم َولَْو َكا َن ِب ْم َخ
ُه ُم الْ ُم ْفلي ُحو َن

dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri
mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang
beruntung.” (QS. Al-Hasyr: 9).

ومن أَحياها فَ َكأَََّّنَا أَحيا النَّاس َي
َج ًيعا
َ َْ ْ ََ
َ َْ

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka
seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. (QS.
al-Maidah : 32)

َّاس من ي ْش يري نَ ْفسه ابتيغَاء مرض ي
ي
وف بيالْعيبَ ياد
ٌ ُات اللَّ يه َواللَّهُ َرء
َ َْ َ ْ ُ َ
َ ْ َ َوم َن الن ي

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya
karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada
hamba-hamba-Nya. Surat Al-Baqarah. (QS. Al-Baqarah:207)

يي
ي
ُّ َوََل تُ ْل ُقوا بيأَيْ يدي ُك ْم إي ََل الت َّْهلُ َك ية َوأَ ْح يسنُوا إي َّن اللَّهَ ُيُي
َ ب الْ ُم ْحسن

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah:195)

اضطَُّر َغي ر ب ماغ وََل ع ماد فَ ََ إي ْْث علَي يه ۚ إي َّن اللَّه غَ ُف ي
يم
َ َ َ َ ْ ْ فَ َم ين
َْ َ
ٌ َ
ٌ ور َرح

barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah:173)
2.

Hadis Nabi SAW; antara lain :

 َغي ر د ماء و ي،تَ َداووا فَيإ َّن اللَّه عَّز وج َّل ََل يضع داء إيََّل وضع لَه دواء
اح مد ا ْْلََرُم
َْ
َ َ َْ ً ََ ُ َ َ َ ً َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ

Berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga
menurunkan obatnya, selain satu penyakit yaitu kematian.” (HR.
Abu Dawud)

ض يام ٌن
ٌّ ب َوََلْ يُ ْعلَ ْم يمْنهُ يط
َ ب فَ ُه َو
َ ََّم ْن تَطَب

“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak
mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.
(HR. Daruquthni)
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أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على وجنتيه يوم أحد فردها رسول اهلل
)(رواه احلاكم.صلى اهلل عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وأحدمها
Sesungguhnya Qatadah bin an-Nu’man jatuh matanya di pipinya
ketika perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW mengembalikannya
kemudian menjadi mata yang paling bagus (HR. al-Hakim)

 و كان ضرب،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رد يد خبيب بن يساف
 فردها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم ير، يوم بدر على حبل العاتق
.منها إَل مثل خط
Sesungguhnya Rasulullah mengembalikan tangan Khabib bin Yusaf
yang putus di hari perang Badar, kemudian Rasulullah
mengembalikannya sehingga tidak terlihat (bekas luka) kecuali
seperti garis (HR. Ibn Abi Syaibah)

اُح يهم وتَعاطُيف يهم مثل ْ ي
ي
ي
ي
َمثَل الْم ْؤيمني َ ي
ُاْلَ َسد إي َذا ا ْشتَ َكى مْنه
ُ ُ
ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ي ِف تَ َو ِّاده ْم َوتَ َر
احلُ َّمى
ْ الس َه ير َو
ْ اعى لَهُ َسائيُر
َّ اْلَ َس يد بي
ْ ُع
َ ض ٌو تَ َد
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai,
mengasihi dan menyenangi adalah seperti tubuh, jika ada satu
bagian sakit maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya.

3.

Kaidah Fiqhiyyah; antar lain :

الضرر يُز ُال
ُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

الضرر َل يزال بالضرر
“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan”

الضرورات تُبييح الحظور ي
ات
ْ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّ
“Dalam keadaan dharurat diperbolehkan melakukan yang dilarang”
“Kemudharatan
tersebut”

dieliminir

sebatas

“kesulitan membawa kemudahan”

فع بيَقد ير اْلمكان
ُ الضرر يُ ْد
ُ

hilangnya

kemudharatan

الشقة جتلب التيسري
جيوز ْلنْس م
حق ْي
الغري إَل بإذنه
ِّ ف ِف
َّ َان أ ْن يَت
َ صر
َ ُ َل

“Tidak boleh mentasarrufkan hak orang lain tanpa seizinnya”

أعضائيه َل َُي ي
ي
.تمل اْلباحة بغري حق
ْ من
ْ
ْ َقْت ُل اْلنسان أو ف
ْ ص ُل عض مو
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“Membunuh manusia atau memotong organ tubuhnya tidak
diperbolehkan kecuali ada kemaslahatan”

 ليع ي،حق اهللي تعاَل
ِّ ميلك اْلنسا ُن إسقا َط
دم جوا يز
ُّ مع فيه
ُ َل
ْ  فيما،حقه
َ
َ َاجت
تصُّرفيه ِف حق اهلل تعاَل

“Hamba tidak bisa menggugurkan haknya dalam sesuatu yang
dimiliki Allah”

حق ي
وحق ي
وحده
ُّ العبد على ما كان فيه
ُّ حق اهلل
ُّ ِّم َما كان فيه
َ العبد
َ قُد

“Lebih didahulukan hak Allah dan hak hamba dari pada haknya
sendiri”

حق اآلدمي فإنه مب يِن على التَّ ْش ي
سهيل ييب ي
ُّ ي
ِن على التَّ ي
ديد إَل
ِّ َف
ٌّ ْ َ
ٌّ حق اهلل َمْب ي
ند الضرورة
َ يع

“Hak Allah itu itu bersifat lentur berbeda dengan hak manusia
kecuali dalam keadaan dharura”t.

جو ُاز ارتي ي
أخف الضررين دفعاً ْلعظمهما
ِّ كاب
ْ

“Diperbolehkan mengambil dharar yang lebih ringan untuk
menghindari dharar yang lebih besar”.
Memperhatikan :

1. Pendapat para Ulama, antara lain:
a. Pendapat Alauddin Abu Bakr Mas’ud al-Kasani dalam kitab
Badai’ as-Shanai’ juz 11 hal. 28, sebagai berikut:

ي
الرأْ يي أَنَّهُ َح ٌّي
َّ ب يِف بَطْني َها َولَ ٌد فَيإ ْن َكا َن يِف أَ ْك َيِب
ْ َت ف
ْ ََحام ٌل َمات
َ اضطََر
يُ َش ُّق بَطْنُ َها يْلَنَّا اُبْتُليينَا بيبَلييَّتَ ْ ي
ي فَنَ ْختَ ُار أ َْه َونَ ُه َما َو َش ُّق بَطْ ين ْاْل ُِّم الْ َميِّتَ ية
. احلَ ِّي
ْ أ َْه َو ُن يم ْن ْإه ََ يك الْ َولَ يد

Seorang perempuan hamil meninggal di mungkinkan di
perutnya ada janin, jika secara prediktif kuat janin masih hidup,
maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah (untuk
menyelamatkan janin tersebut). Karena situasi seperti ini
sangat sulit di antara dua pilihan (menghormati kemuliaan
jasad mayat atau menyelamatkan kehidupan janin), maka kita
memilih pada yang lebih ringan akibatnya. Membedah perut ibu
yang sudah jadi mayat lebih ringan akibatnya daripada
mencelakakan (dengan membiarkannya mati) janin yang masih
hidup.
b. Pendapat Muhammad as-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir
jilid 3, halaman 431, sebagai berikut:
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ي
ب يِف بَطْني َها َش ْيءٌ َوَكا َن َرأْيُ ُه ْم أَنَّهُ َولَ ٌد َح ٌّي
ْ ت َو
ْ َْامَرأَةٌ َحام ٌل َمات
َ اضطََر
ات َوََلْ يَ َد ْع
َّ ي َما إ َذا ابْتَ لَ َع
َ الر ُج ُل ُد َّرًة فَ َم
َ ْ َي َه َذا َوب
َ ْ َ فَ ْر ٌق ب، ُش َّق بَطْنُ َها
ي ي
َّ يمةُ َوََل يُ َش ُّق بَطْنُهُ يْل
ُوَل إبْطَ َال ُح ْرَم ية
َ َن يِف الْ َم ْسأَلَية ْاْل
َ َم ًاَل َعلَْيه الْق
الْميِّ ي
ت لي ي
ال ُح ْرَم ية
ْ صيَانَية ُح ْرَم ية
ُ َأ ََّما يِف الْ َم ْسأَلَية الثَّانييَ ية إبْط. وز
ُ احلَ ِّي فَيَ ُج
َ
ي
ي
ْاْل َْعلَى وهو ْاآلد يمي ل ي
ك يِف
ُ صيَانَية ُح ْرَم ية ْاْل َْد ََن َوُه َو الْ َم
َ  َوََل َك َذل،ال
ُّ َ َ ُ َ
)134  ص،3  ج، (فتح القدير. ُوَل انْتَ َهى
َ الْ َم ْسأَلَية ْاْل

Seorang perempuan hamil meninggal di mungkinkan di
perutnya ada janin, dana diyakini janin masih hidup, maka
perut mayat perempuan tersebut harus dibedah (untuk
menyelamatkan janin tersebut). Kasus ini berbeda dengan kasus
ketika seorang lelaki menelan berlian, kemudian meninggal,
dan dia tidak meninggalkan harta berharga apapun (kecuali
berlian yang ditelan), maka tidak boleh dibedah perutnya
(untuk mengambil berlian tersebut). Hal itu karena, kasus
pertama adalah mengesampingkan kehormatan/kemuliaan
mayat untuk menyelamatkan kehormatan kehidupan (janin),
maka dibolehkan. Sedang kasus kedua, mengesampingkan
kehormatan yang lebih tinggi yaitu kemuliaan anak adam demi
untuk menyelamatkan kehormatan yang ada di bawahnya yaitu
harta (berlian yang tertelan). Dan tidak demikian dengan kasus
yang pertama.
c. Pendapat as-Syirazi dalam kitab al-Muhadzzab hal. 296 sebagai
berikut:

وإن ماتت امرأة وىف جوفها جني حي شق جوفها َلنه استبقاء حي
باتَف جزء من اليت فأشبه إذا اضطر اَل أكل جزء من اليت
Jika seorang perempuan hamil meninggal dan di perutnya ada
janin hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus
dibedah karena untuk menyelamatkan janin tersebut agar tetap
hidup dengan merusak bagian dari mayat. Kasus ini
(hukumnya) sama dengan jika keadaan dharurah memakan
bagian dari bangkai.
d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam Tuhfatul Muhtaj
tentang sucinya anggota tubuh manusia yang telah lepas dari
badan, sebagai berikut:

احلي َكميتتي يه ) طَهارةً وََناسةً فَي ُد ْاآلد يمي طَ ي
اْلزء الْمْن َف ي
ٌاهَرة
َْ َ ِّ َْ ص ُل يم ْن
ِّ َ َ َ َ َ َ َ
ُ ُ ُْْ ( َو
اْلر ي
ي ي يي
يح م َما قُ يط َع
الص يح ي
ْ وف َيَن َسةٌ ليْل َخ َيِب
َّ احلَ َس ين أ َْو
َ خ ََفًا ل َكثري
َُْ ُين َوأَلْيَة
ي
}ت
ٌ ِّم ْن َح ٍّي فَ ُه َو َمي
(anggota tubuh yang terlepas dari tubuh yang hidup adalah
seperti bangkai/mayatnya) baik kesucian atau kenajisannya.
Tangan manusia (yang lepas) hukumnya suci, berbeda dengan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain

6
pendapat kebanyakan. Dan paha kambing (yang lepas)
hukumnya najis, sebagaimana hadis hasan-shahih {setiap bagian
hewan yang lepas ketika masih hidup maka (yang lepas tadi)
hukumnya seperti bangkai (najis)}
e. Pendapat al-‘Izz bin Abdussalam dalam Qawaidul Ahkam Fi
Mashalihil A’mal tentang tidak bolehnya seseorang mencederai
dirinya, sebagai berikut:

ي
ولَيس يْلَح مد أَ ْن ي ْتلي ي
َّ  يْل،ك يم ْن نَ ْف يس يه
ك ُكلِّ يه ُم ْشتَ َرٌك
ْ َن
َ احلَ َّق يِف َذل
َ ف َذل
َ ُ
َ َ َْ
، ي َربِّيه
َ ْ َبَْي نَهُ َوب

Larangan bagi siapapun untuk mencederai diri sendiri, karena
hak atas anggota tubuh itu gabungan antara haknya dan hak
Tuhannya.
2. Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Jenazah
Untuk Kepentingan Penelitian
3. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Jenazah
Untuk Kepentingan Penelitian
4. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah
5. Fatwa MUI 13 Juni 1979 tentang wasiat menghibahkan kornea
mata
6. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor:
2/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, AriAri, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan
Kosmetika

7. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III
1430H/2009M tentang Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain
8. Konsinyering Komisi Fatwa – Kemenkes RI tentang Pembahasan
RPP Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh, tanggal 13
Desember 2018 di Royal Kuningan Hotel;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang
Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 20 Desember
2018
Dengan bertawakal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : FATWA TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN
DARI PENDONOR HIDUP UNTUK ORANG LAIN
Pertama

: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:


Transplantasi adalah
rangkaian
tindakan
medis
untuk
memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang
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berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka
pengobatan untuk menggantikan organ dan/atau jaringan tubuh
yang tidak berfungsi dengan baik.
Kedua

: Ketentuan Hukum
1. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau
jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut
bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan
transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara
syar’i hukumnya haram.
2. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada
orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar’i
(Dharurah Syariah) ;
b. Tidak ada dharar bagi pendonor karena pengambilan organ
dan/atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan;
c. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut
bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau
kelangsungan hidupnya;
d. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya,
kecuali dengan tranplantasi;
e. Bersifat untuk tolong-menolong (tabarru’), tidak untuk komersial;
f. Adanya persetujuan dari calon pendonor;
g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang
memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam
proses transplantasi;
h. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (ghalabatil zhonn)
akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain;
i. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli
yang kompeten dan kredibel;
j. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.
3. Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana
dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi,
organ genital, dan otak.

Ketiga

: Rekomendasi
1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan
fatwa ini sebagai pedoman
2. Tenaga medis diminta untuk selalu mempertimbangkan aspek syar’i
pada setiap tindakan medis

Keempat

: Ketentuan Penutup
1.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
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2.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Rajab 1440 H
8 Maret 2019 M
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