
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

paling sempurna karena dibekali akal dan pikiran.Selama manusia masih bernafas, 

makaselama itu pulalah sistem organ yang terdapat dalam tubuh manusia saling 

bekerja sama menjalankan fungsinya masing-masing dalam tubuh manusia.  

 Tubuh manusia terdiri dari kumpulan sel yang sangat kompleks. Secara 

hirarki, tubuh manusia terdiri dari 11 sistem organ yang satu sama lain saling 

mendukung untuk fungsi tertentu sehingga dapat menghasilkan suatu aktivitas 

yang harmonis. Aktivitas tubuh yang harmonis ditujukan pada regulasi tubuh 

untuk senantiasa melakukan penyesuaian sehingga tercipta kondisi yang 

homeostasis, yakni kondisi yang optimal bagi tubuh. Ketika kondisi ini tidak 

dapat tercapai, tubuh akan merasakan sakit atau titik terminalnya adalah kematian. 

 Setiap manusia yang hidup pasti akan mati, begitu pula sistem tubuh 

manusia yang terdiri dari berbagai sistem organ dalam yang tidak dapat ditebak 

dengan kasat mata kondisinya. Manusia akan mengalami rasa sakit yang 

tergolong ringan hingga berat saat salah satu organ dalam tubuhnya tidak bekerja 

dengan baik. Berbagai pengobatan banyak ditawarkan pada saat ini, mulai dari 

pengobatan tradisional hingga bantuan dokter yang disertai dengan alat medis 

yang sangat canggih.Salah satu keajaiban dalam dunia kedokteran adalah 
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dimungkinkannya transplantasi organ, baik ginjal, kornea mata, jantung, liver 

(hati), sumsum tulang dan jaringan kulit. 

 Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau 

jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri 

dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang 

tidak berfungsi dengan baik. Tindakan transplantasi mengedepankan sifat 

kemanusiaan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan tanpa 

mengharapkan kompensasi apapun atau non-profit. 

 Di Indonesia, peraturan mengenai transplantasi organ tubuh manusia 

terdapat dalam Pasal 64, 65, 66, 67, dan 123 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyatakan bahwa: 

 “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan 

melalui transplantasi dan atau jaringan tubuh, implant obat dan atau 

alat kesehatan dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.” 

 Pada tanggal 16 Juni 1981 oleh Pemerintah Republik Indonesia telah 

ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis 

dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh 

Manusia inilah yang menjadi dasar hukum transplantasi organ tubuh di Indonesia. 

Berbeda dengan negara kita, di negara tetangga kita, Singapura, peraturan tentang 

transplantasi organ diatur dalam beberapa peraturan secara khusus dan terperinci. 
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 Di Singapura, peraturan mengenai transplantasi organ tubuh manusia 

diatur dalam Human Organ Transplant Act (HOTA) dan The Medical (Therapy, 

Education and Research) Act (MTERA). HOTA lahir pada tahun 1987 di 

Singapura sebagai presumed consent law yang mengatur persetujuan terhadap 

pengambilan ginjal yang sehat dari rumah sakit akibat suatu kecelakaan, untuk 

tujuan transplantasi organ, dimana setiap orang yang meninggal dunia dianggap 

telah memberikan persetujuan untuk mendonorkan organnya setelah ia meninggal 

dunia, selama dalam masa hidupnya tidak menyatakan keberatan. Peraturan ini 

berlaku bagi setiap warga negara Singapura yang berumur 21 hingga 60 

tahun.Orang sakit jiwa dikecualikan dalam HOTA. 

 Selain HOTA, transplantasi organ tubuh di Singapura juga diatur dalam 

MTERA. MTREA berisi peraturan mengenai prosedur bagi seseorang yang 

memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan 

tubuhnya, baik saat masih hidup ataupun setelah meninggal dunia untuk tujuan 

terapi (termasuk transplantasi), pendidikan dan penelitian. 

 Namun, permasalahan mulai muncul mengenai maraknya kasus penjualan 

donor organ yang semakin mencuat belakangan ini.Hal ini menurut penulis 

memiliki banyak penyebab terjadinya, salah satunya adalahtingginya jumlah 

pasien yang membutuhkan donor organ tidak sebanding dengan jumlah pendonor 

sehingga banyak pihak yang mengambil kesempatan guna memperoleh 

keuntungan dari kondisi darurat pasien diberbagai daerah. Selain itu, tingginya 

angka kemiskinan ditengah kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuat 

seseorang rela menjual bagian tubuhnya kepada orang lain tanpa memikirkan 
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akibat kesehatan yang akan dia alami dan sanksi hukum yang harus dijalaninya. 

Mengingat Pasal 2 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah 

jelas menyatakan bahwa: 

 “Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk 

 tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.” 

Sifat kemanusiaan tanpa pamrih ini ditegaskan lagi pada ayat 3 yang menyatakan: 

 “Organ dan tau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan 

 dalih apapun.” 

 Kasus yang sempat menarik perhatian publik terjadi di bulan Juni 2013 

mengenai seorang bapak bernama Sugianto yang nekat menjual ginjalnya keliling 

bundaran HI demi menebus ijazah putrid keduanya bernama Ayu yang menimba 

ilmu di Yayasan Nurul Iman, Parung, Bogor, yang merupakan sekolah terusan 

SMP, SMA dan kuliah. "Awalnya sekolah tersebut gratis, namun setelah ganti 

kepemimpinan mendadak bayar. Namun tidak ada pemberitahuan.Jadi tunggakan 

di SMP Rp 7 juta dan SMA Rp 10 juta.Segala usaha dilakukan Sugianto, dari 

mendatangi Komnas HAM, menyurati Komisi X DPR RI hingga minta 

keringanan dari pihak sekolah namun tidak membuahkan hasil. Oleh sebab itu, 

Sugianto yang hanya berprofesi sebagai penjahit secara terang-terangan 

memasang spanduk berkeliling Bundaran HI menawarkan ginjalnya. 

 AksiSugianto adalah salah satu contoh kasus yang terjadi Indonesia namun 

tidak ada kelanjutan atas ketetapan hukum akibat melanggar ketetapan pasal 2 

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Selain itu permasalahan 

lemahnya ketetapan aturan hukumdi Indonesia yang mencakup syarat dan 
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ketentuan pendonor sebelum transplantasi dilakukan transplantasi oleh tenaga 

medis merupakan aspek penting guna memberikan jaminanperlindungan hukum 

baik bagi pendonor dan penerima donor.Disamping itu, transparansi dan 

ketegasan akan penegakan sanksi terhadap para pihak yang masih melakukan 

donor organ yang bertujuan komersil sangat dibutuhkan guna memberikan efek 

jera kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah persamaan dan perbedaan ketentuan transplantasi organ tubuh 

manusia di Indonesia dan Singapura? 

2. Bagaimana perlindungan hukum transplantasi di Indonesia dan Singapura? 

3. Peraturan hukum negara manakah yang lebih memberikan perlindungan 

hukum terhadap transplantasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini mengkaji tentang sejauh mana upaya 

perlindungan hukum mengenai transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia 

dan di Singapura. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hal-

hal sebagai berikut: 

1. Untuk memaparkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan 

transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia dan Singapura. 
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2. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

transplantasi di Indonesia dan Singapura. 

3. Untuk memaparkan dan menganalisis peraturan hukum negara manakah 

yang lebih baik dalam mengatur ketentuan transplantasi. 

 

D. Manfaat penelitian 

 Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua 

pembaca, khususnya : 

a. Bagi Pemerintah 

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk 

membuat hukum.Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di 

Indonesiakhususnya hukum kesehatan dan menjadi bahan bagi pemerintah 

untuk mengkaji ketentuan-ketentuan terhadap transplantasi. 

b. Bagi Tenaga Kesehatan dan Masyarakat 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi maupun 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai segala aspek yang berhubungan 

dengan transplantasi serta hak dan kewajiban tenaga kesehatan maupun 

pihak yang akan melakukan proses transplantasi yang diatur dalam 

undang-undang khususnya transplantasi. 

c. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan 

kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen sehingga dapat 
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menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-ketentuan transplantasi 

baik di Indonesia maupun di Singapura. 
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