
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Indonesia dan Singapura Ratifikasi World Health Organization 

(WHO) 

 World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia 

didirikan pada tanggal 7 April 1948 dan bermarkas di Jenewa, Swiss. 

Sebelumnya, konstitusi mengenai WHO telah ditandatangani oleh 61 negara 

anggota Liga Bangsa-bangsa pada 22 Juli 1946. WHO merupakan organisasi 

bagian dari PBB dan didedikasikan untuk mendeteksi, mencegah, dan 

mengendalikan penyakit di dunia serta sebagai badan respon terhadap bencana.1 

 WHO juga melakukan penelitian dengan tujuan memahami penyakit 

menular dan mengembangkan pengobatan yang lebih efektif. Organisasi ini juga 

berpartisipasi dalam program global yang bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang penyakit menular, terutama HIV, TBC, dan penyakit lainnya.2 

 Tujuan dari WHO, sebagaimana diatur dalam piagam adalah menuju 

keadaan sehat yang menyeluruh. WHO menetapkan bahwa kesehatan bukan 

hanya keadaan tanpa penyakit fisik, tapi juga mencakup kesehatan mental dan 

kesejahteraan sosial. Indonesia dan Singapura sama-sama telah meratifikasi 

WHO, Indonesia menandatangani WHO di New York, 22 Juli 1946 dan 

1 World Health Organization, http://treaties.org, diunduh 18 Juni 2014. 
2 Ibid. 
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diratifikasi pada tanggal 23 Mei 1950 sedangkan Singapura meratifikasinya pada 

tanggal 25 Februari 1996.3 

 World Health Organization (WHO) diperintah oleh 191 negara-negara 

anggota melalui World Health Assembly (WHA). Tugas utama Majelis Kesehatan 

Dunia adalah menentukan kebijakan-kebijakan organisasi. Majelis Kesehatan 

memilih Direktur Jendral, mengawasi kebijakan-kebijakan keuangan dari 

organisasi, dan meninjau serta menyetujui program keuangan yang diusulkan oleh 

WHO. Salah satu fungsi dari Majelis Kesehatan Dunia, seperti yang tercantum 

dalam artikel 18 Konstitusi WHO adalah mendukung dan memimpin penelitian di 

bidang kesehatan oleh WHO melalui lembaga resmi atau tidak resmi dari para 

anggota dengan persetujuan dari pemerintahnya dan melakukan tindakan-tindakan 

yang dianggap perlu untuk melaksanakan tujuan organisasi.4  

2. Sejarah Tranplantasi Organ Tubuh Manusia  

 Para peneliti telah memulai percobaan yang berikaitan dengan 

transplantasi organ pada hewan dan manusia sejak abad ke-18.Sejak saat itu, 

kegagalan demi kegagalan terus terjadi, hingga pada pertengahan abad ke-20, 

transplantasi organ sukses dilakukan.Transplantasi ginjal, hati, jantung, paru-paru, 

pankreas, dan perut kecil kini diterima dan dianggap sebagai bagian dari tindakan 

medis.Transplantasi sumsum tulang telah menyelamatkan nyawa, transplantasi 

kornea telah mengembalikan penglihatan, keajaiban medis dapat terjadi setiap 

harinya.5 

3 Kementrian Luar Negeri, http://menlu.ratifikasi.org, diunduh 18 Juni 2014. 
4 Ibid. 
5 Schooley Mitchell Telecom Consultants, Organ Donor History,http://therapy.schooley. Diunduh 
8 April 2014. 
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 Transplantasi organ mulai berkembang dan diterima oleh komunitas medis 

pada tahun 1950-an. Sejarah membuktikan bahwa dokter telah memanfaatkan 

keuntungan medis dari transplantasi organ semenjak berates-ratus hingga beribu-

ribu tahun lamaya. Upaya untuk melakukan transplantasi telah dicoba sejak lama, 

akan tetapi seringkali tidak berhasil karena dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki  pengetahuan yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Sejarah 

mengatakan bahwa dahulu, seorang dokter melakukan transplantasi jantung 

seorang pejuang kepada seseorang yang pengecut agar seseorang yang pengecut 

tersebut dapat memiliki keberanian yang lebih dari yang sebelumnya mereka 

miliki sebelum dilakukannya transplantasi jantung tersebut.6 

 Selama dua puluh lima tahun terakhir ini, penemuan bidang kesehatan 

telah menunjang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Penemuan 

teknologi dalam pencocokan jaringan tubuh, serta pengembangan obat 

imunosupresif telah meningkatkan keberhasilan transplantasi organ dan 

meningkatkan kualitas hidup resipien yang menerima transplantasi organ.7 

 

3. Hukum Kesehatan di Indonesia 

a. Sejarah Hukum Kesehatan   

 Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah tiga kali mengalami 

pergantian Undang-Undang tentang Kesehatan. Hal ini berarti bahwa sampai saat 

ini, di Indonesia telah tiga kali diberlakukann Undang-Undang Kesehatan, yakni: 

6 Hal Marcivitz, Organ and Body Donation, (Minnesota: ABDO Publishing Company, 2011), hlm 
16. 
7 Schooley Mitchell Telecom Consultants, Organ Donor History,http://therapy.schooley. Diunduh 
8 April 2014. 
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1) Undang-Undang Pokok Kesehatan No.9 Tahun 1960. 

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.8 

 Hukum kesehatan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perangkat hukum ini terdiri dari 22 Bab dan 

205 Pasal. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.9 

b. Pengertian Hukum Kesehatan 

 Black’s Law Dictionary, 5th edition, 1979 juga menguraikan pengertian 

hukum kesehatan sebagai berikut: 

“Health law is a law, ordonances, or codes prescribing sanitary standards 
and refulations, designed to promote and preserve the health of the 
community.”10 
 
Jadi, hukum kesehatan menurut Black Law Dictionary edisi ke 5 Tahun 

1979 adalah seperangkat hukum, ordonanasi ataupun peraturan yang mengatur 

tentang standar kebersihan dan kesehatan, yang dibentuk untuk menjaga dan 

melestarikan kesehatan masyarakat. 

 Pengertian hukum kesehatan menurut CST Kansil ialah rangkaian 

peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan 

8 SoekidjoNotoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 
48. 
9 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, 
TLN.No. 5063, Ps. 1 butir 1. 

10 Syahrul Mahmud, Penegeakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga 
Melakukan Medikal Malpraktek, hlm. 7. 
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medin dan sarana medik. Perumusan hukum kesehatan tersebut mengandung 

pokok-pokok pengertian sebagai berikut: 

a) Kesehatan ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) 

dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan 

kelemahan. 

b) Pelayanan medik ialah upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, 

berdasarkan fungsi social di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi 

individu dan keluarga. 

c) Fungsi sosial adalah upaya pelayananbagi masyarakat, dan tidak 

mengambil keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititikberatkan pada 

kemanusiaan. 

d) Sarana medik meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, klinik 

spesialis, rumah bersalin, klinik bersalin, rumah sakit bersalin, praktek 

berkelompok, balai pengobatan poliklinik (pusat kesehatan masyarakat), 

dan sarana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

e) Tenaga Kesehatan meliputi tenaga kesehatan Sarjana, Sarjana Muda, 

Menengah, dan Rendah. 

f) Apotek ialah suatu tempat tertentu di mana dilakukan usaha-usaha dalam 

bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. 

g) Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan, bentuk, pencampuran, 

penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat. 

h) Dokter adalah yang menjalankan praktek-praktek pengobatan dan yang 

memegang wewenang menurut peraturan-peraturan yang berlaku. 
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i) Apoteker ialah mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktik peracikan obat 

di Indonesia sambil memimpin apotek.11 

c. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan 

 Ruang lingkup hukum kesehatan dapat ditentukan dalam penjelasan yang 

diberikan oleh Van Der Mijn sebagai berikut: 

“Health law can be difined as the body of the rules that relates directly to 
the care of helath as well as to the application of general civil, criminal, 
and administrative law. Medical law, the study of the juridical relations to 
which the doctor is a party, is a part of health law. In health care a range 
of juridical relations, in which the doctor is not involved, exist and become 
more and more important.”12 

  

 Van Der Mijn menyebutkan, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai 

kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga 

penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum 

administrasi.Sedangkan hukum medis mempelajari hubungan yuridis di mana 

dokter menjadi salah satu pihak. Hukum medis ada;ah bagian dari hukum 

kesehatan. Contoh yang disebutkan oleh Van Der Mijn berkenaan dengan aturan-

aturan yang tidak berhubungan langsung dengan dokter adalah hukum mengenai 

perawat, pencegahan wabah, dan seterusnya. 

 Selanjutnya, Leenen, seorang sarjana Belanda mengatakan bahwa pada 

dasarnya, hukum kesehatan meliputi: 

11CST, Kansil, Pengantar Kesehatan Indonesia, cet. 1, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991), hlm 1-2. 
12 SoerjonoSoekanto, Pengantar Hukum Kesehatan, cet. 1, (Bandung: Remadja Karya CV, 1987), 
hlm. 29. 
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a) Semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan 

pemeliharaan kesehatan dan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Kesehatan. 

b) Penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administras 

negara dalam hubungan tersebut. 

c) Pedoman internasional, hukum kebiasaan, serta jurisprudensi yang 

berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. 

d) Hukum otonom, ilmu, dan literatur yang menjadi sumber hukum 

kesehatan.13 

 Pendapat lain mengenai ruang lingkup hukum kesehatan dikemukakan 

dalam tulisan sebagai berikut: 

“Medical law concerns the rights and duties of the medical professions 
and the right of patient. Three mains areas within medical law are the law 
on confidentiality, negligence, and other torts in relation to medical 
treatment. There are also a range of issues concerning ethics and medical 
practice which are increasingly coming before the courts.”14 

  

 Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa hukum kesehatan memiliki ruang 

lingkup yang melputi hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan hak pasien.Tiga 

perhatian utama hukum kesehatan adalah, hukum yang mengatur tentang 

kerahasiaan, kealpaan, serta segala perbuatan melawan hukum yang berkaitan 

dengan tindakan medis dan tindak pidana yang berkaitan dengan praktek 

kedokteran dan tindakan medis.Selain itu, terdapat pula kasus-kasus terkait 

13Syahrul Mahmud, Op.cit., hlm. 7. 
14The Law Student’s Guide, Medical Law,http://therapy.lawbore.net/medical, diunduh 18 April 
2014. 

Sonia Adilia, Tinjauan Perlindungan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura, 2014 
UIB Repository (c) 2014

http://therapy.lawbore.net/medical


dengan etika kedokteran serta tindakan medis yang kini marak muncul dalam 

gugatan di pengadilan. 

3. Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia 

a. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh Manusia 

 Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata transplantation, to 

transplant yang berarti to take up and transplant to another (mengambil dan 

menempelkan pada tempat lain) atau move from one place to another 

(memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Transplantasi menurut 

istilah kedokteran berarti usaha memidahkan sebagian dari bagian tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan 

(kumpulan sel-sel), atau organ tubuh dari donor kepada resipien.15
  

 Menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 pasal 1 ayat (3) tentang 

Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta 

Jaringan Tubuh Manusia: 

 “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan 
alat tubuh 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.”16 

 
b. Sifat Transplantasi Organ Tubuh Manusia 

 Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan 

ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi: 

1) Autograft 
Pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam 
tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, di mana jaringan 

15Aziza,”Pengertian Transplantasi Organ”, 
http://keperawatanreligionkamilaazizarabiu la.wordpress.com. Diunduh 8 Mei 2014. 

16Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan 
Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, PP No.18 Tahun 1981,pasal 1 ayat (3). 
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atau organ yang diambil untuk menutup bagian yang sumbing diambil dari 
jaringan tubuhnya sendiri, misalnya dari pantat atau dari pipi si pasien.17 
 

2) Allograft 
Pemindahan jaringan atau organ dari suatu tubuh yang lain yang 
samaspesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi 
allograft yang sering terjadi dan tingkat keberhasilan tinggi antara lain 
adalah transplantasi ginjal dan kornea mata. Di samping itu, juga telah 
terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum 
tinggi.Transfusi darah sebenarnya juga merupakan bagian dari 
transplantasi ini karena melalui transfusi darah, bagian dari tubuh manusia, 
yakni darah dari seorang donor dipindahkan untuk menggantikan darah 
orang dan pada tubuh orang lain (recipient).18 
 

3) Xenograft 
Pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang 
tidak samaspesiesnya. Misalnya antara manusia dengan binatang.Telah 
terjadi pencangkokan hati manusia dengan hati baboon, meskipun tingkat 
keberhasilannya masih kecil.19 
 

c. Aturan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia 

 Hukum memandang transplantasi adalah suatu usaha yang baik dan mulia 

di dalam upaya menyehatkan dan menyejahterakan manusia, walaupun jika dilihat 

dari tindakannya adalah melawan hukum berupa penganiayaan.Tetapi karena 

alasan kemanusiaan, maka pebuatan atau tindakan tersebut tidak lagi diancam 

dengan pidana.Pengaturan mengenai hukum transplantasi organ di Indonesia 

terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan 

mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang terdapat dalam 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat dalam pasal-

pasal berikut: 

1) Pasal 64: 
(1)  Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan 

melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat 

17Ibid., hlm. 148. 
18Ibid. 
19Ibid. 
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dan/atau alat kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta 
penggunaan sel punca. 

(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 
dikomersilkan. 

(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih 
apapun. 

Selain diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pengaturan tentang 

transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur lebih lanjut oleh Peraturan 

Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat 

Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. 

Transplantasi menurut PP No. 18 Tahun 1981 adalah rangkaian tindakan 

kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal 

dari tubuh sendiri atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. 20 PP ini 

mensyaratkan beberapa hal tertentu, seperti: 

1) Harus ada informed consent. 

2) Baik pendonor maupun penerima donor telah diberitahukan risiko dan 

kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. 

3) Tidak dengan tujuan komersial, sehingga baik donor maupun keluarganya 

tidak berhak atas kempensasi atau imbalan apapun. 

4) Tidak boleh menerima atau mengirim organ tubuh ked an dari luar 

negeri.21 

20Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan 
Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, PP No.18 Tahun 1981, pasal 1 butir c. 

 
21Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan 

Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, PP No.18 Tahun 1981, pasal 1 ayat (3). 
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 Jadi batasan yang diberikan pemerintah jelas, meskipun praktek di 

masyarakat kadang kala berbeda.Faktor tidak adanya imbalan kadang kala 

membuat orang enggan untuk melakukan transplantasi yang bagaimana pun 

sangat dibutuhkan.22 

 Dari aspek etik dan hukum kesehatan, transplantasi organ tubuh, jaringan, 

dan sel merupakan suatu upaya yang sangat mulia untuk kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat.Akan tetapi, agar transplantasi tidak menimbulkan hal-

hal yang tidak keinginan, perlu ada pengaturan hukumnya. Peraturan Pemerintah 

No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan 

Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia mengatur hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Pasal 1: 
(1) Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang 

dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk faal atau fungsi 
tertentu untuk tubuh tersebut. 

(2) Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal yang 
sama dan tertentu. 

(3) Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan 
alat tubuh 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. 

(4) Donor adalah seorang yang menyumbang aat atau jaringan tubuhnya 
kepada oranglain untuk keperluan kesehatan. 

(5) Meninggal dunia adalah keadaan insan yang diyakini oleh ahli 
kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau 
denyut jantung seseorang telah berhenti. 

 
2) Pasal 10: 

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan 
memperhatikan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya 
setelah penderita meninggal dunia. 
 

22Ibid. 
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3) Pasal 11: 
(1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanyalah boleh 

dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 
(2) Transplantsi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan 

oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan. 
 

4) Pasal 12: 
Dalam rangka transplantasi, saat mati ditentukan oleh dua orang dokter 
yang tidak ada sangkut paut medis dengan dokter yang transplantasi. 
 

5) Pasal 13: 
Persetujuan tertulis dari donor dan atau keluarga dibuat atas kertas 
yagbermaterai dengan dua orang saksi. 
Keluarga yang dimaksud dalam Pasal tersebut menurut Pasal 1 butir 2 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 adalah suami atau 
istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara 
kandung, atau pengampunya. 
 

6) Pasal 14: 
Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan 
transplantasi atau Bank Mata korban kecelakaan meninggal dunia, 
dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat. 
 

7) Pasal 15: 
(1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh 

diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih 
dahulu diberi tahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter 
konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi. 

(2) Dokter tersebut harus yakin benar bahwa calon donor yang bersangkutan 
telah menyadari sepenuhnya dari pemberitahuan tersebut. 

 
8) Pasal 16: 

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas 
kompensasi materiil apapun sebagai imbalan transplantasi. 
 

9) Pasal 17: 
Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. 
 

10) Pasal 18: 
Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia 
dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. 
 

4. Hukum Kesehatan di Singapura 
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 Seperti layaknya hukum pada negara-negara penganut sistem common 

law, Hukum Kesehatan Singapura tersebar dalam Statuta-statuta, putusan 

pengadilan, serta perangkat hukum lainnya.Perangkat hukum pada negara 

penganut sistem common law tidak terkodifikasi dengan baik dan tersebar dalam 

berbagai jenis peraturan hukum. 

 Terdapat lebih dari 20 undang-undang mengenai kesehatan dan pelayanan 

kesehatan yang dilakukan oleh Ministry of Health(Kementrian Kesehatan) 

Singapuua.Undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dan keselamatan 

publik, termasuk tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, serta lembaga-lembaga 

yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan kesehatan di 

Singapura.23 Perangkat hukum kesehatan di Singapura di antaranya adalah: 

a) Undang-undang yang mengatur tentang obat dan zat terkait: 

1) Health Products Act 

2) Medicines Act 

3) Medicines (Advertisement and Sale) Act 

4)  Poisons Act 

5) Sale of Drugs Act  

b) Undang-undang yang mengatur tentang biosafety dan biosecurity: 

1) Biological Agents and Toxins Act 

c) Undang-Undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan: 

1) Optometrists and Opticians Act 

2) Dental Registration Act 

23Ministry of Health, Legislation, 
http://therapy.moh.gov.sg/content/moh_web/homes/legislation.html, diunduh 8 April 2014. 
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3) Medical Registration Act 

4) Nurses and Midwives Act 

5) Pharmacist Registration Act 

6) Traditional Chinese Medicine Practitioners Act 

d) Undang-undang yang mengatur tentang penyakit yang berbahaya dan 

kondisi medis lainnya: 

1) Infectious Diseases Act 

2) Mental Health (Care and Treatment) Act 

e) Undang-undang yang mengatur tentang praktek medis dan penelitian: 

1) Advance Medical Directive Act 

2) Human Cloning and Other Prohibited Practises Act 

3) Human Organ Transplant Act 

4) Medical (Therapy, Education and Research) Act 

5) Private Hospitals and Medical Clinics Act 

6) Termination of Pregnancy Act 

7) Voluntary Strerillization Act 

f) Undang-undang lain yang terkait dengan kesehatan: 

1) National Registry of Diseases Act 

2) Geneva Conventions Act 

3) Health Promotion Board Act 

4) Health Sciences Authority Act 

5) Medical and Elderly Care Endowment Schemes Act 

6) Singapore Red Cross Society (Incorporation) Act 
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7) Tobacco (Control of Advertisement and Sale) Act24 

5. Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Singapura 

Terdapat dua perangkat hukum yang terkait dengan transplantasi organ di 

Singapura, yaitu Human Organ Transplant Act (HOTA) dan the Medical 

(Therapy, Education and Research) Act (MTERA).Selanjutnya, The Intrepetation 

(Determination and Certification of Death) Regulation memberikan informasi 

lebih lanjur mengenai kondisi dan kreteria untuk menentukan kematian batang 

otak dan sertifikasi kematian batang otak. 

a. Human Organ Transplant Act (HOTA) 

Human Organ Transplant Act (HOTA) merupakan perangkat hukum 

transplantasi organ di Singapura yang diadopsi langsung dari Human Organ 

Transplant Act di Inggris.HOTA adalah seperangkat hukum yang mengatur 

tentang pengambilan organ dari tubuh orang yang telah meninggal dunia untuk 

dicangkok ke dalam tubuh seorang pasien yang membutuhkannya.Dalam 

beberapa bagian HOTA juga diatur mengenai transplantasi antara dua orang yang 

masih hidup.Pada dasarnya, HOTA mengatur tentang transplantasi organ 

manusia.25 

HOTA pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 1987 sebagai 

hukum yang memberikan izin untuk melakukan pengambilan ginjal dari orang 

telah meinggal dunia di rumah sakit akibat kecelakaan, untuk keperluan 

transplantasi organ, di mana orang tersebut semasa hidupnya tidak memberikan 

pernyataan keberatannya terhadap transplantasi organ. Pada saat HOTA 

24 Ibid. 
25Singapore Human Organ Transplant Act.http: //therapy.geraltan.com/medaffairs/hota.html, 
diunduh 8 April 2013 
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diperkenalkan untuk pertama kalinya di Singapura, suatu pendekatan yang 

konservatiflah yang dipergunakan karena penduduk Singapura sebelumnya tidak 

familiar dengan konsep transplantasi organ, serta terdapat pula keengganan yang 

didasarkan pada alasan kebudyaan, untuk melakukan transplantasi organ.Oleh 

karena itu, pada awal kelahirannya, HOTA hanya melengkapi transplantasi ginjal 

yang diambil dari orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Bentuk lain dari 

transplantasi organ pada saat itu belum dikembangkan dengan baik di 

Singapura.26 

 Pada tanggal 6 Januari 2004, HOTA Singapura diamandemen. 

Amandemen tersebut berakibat lebih luasnya manfaat yang mungkin didapat oleh 

warga Singapura dari pengaturan tentang transplantasi organ manusia. Beberapa 

poin penting dalam amandemen HOTA antara lain memperluas cakupan HOTA 

yang pada awalnya hanya menyangkut transplantasi ginjal. Setelah diamandemen 

HOTA mencakup juga tranplantasi hati, jantung, dan kornea.Selanjutnya, sebelum 

amandemen, HOTA hanya melingkupi kematian yang terjadi akibat kecelakaan, 

namun setelah amandemen HOTA dapat juga berlaku kepada kematian yang 

terjadi akibat segala sebab.Sebelum HOTA diamandemen, HOTA hanya 

mengatur transplantasi organ yang dilakukan antara orang yang telah meninggal 

dunia dengan orang yang masih hidup, anmun setelah diamandemen, HOTA juga 

mengatur transplantasi organ yang dilakukan oleh kedua orang yang masih hidup, 

atau dengan kata lain living donor.27 

26 Eugene Shum and Arthur Chem ,Commentary of Amendement of Human Organ Transplant Act, 
hlm. 429. 
27Ibid. 
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Setelah diamandemen, organ yang diliputi dan diatur dalam HOTA antara 

lain adalah: 

a) Ginjal 

b) Hati 

c) Kornea 

d) Jantung.28 

 Disamping mengatur mengenai organ apa saja yang diatur, HOTA juga 

menyatakan kondisi seseorang telah meninggal dunia saat: 

a) Cardiac death atau kematian berhentinya detak jantung. Kematian ini 

adalah kematian yang paling umum. Untuk menyatakan kematian ini 

karena berhentinya detak jantung hanya diperlukan seorang dokter untuk 

menyatakannya. 

b) Brain death atau kematian batang otak, di mana dibutuhkan dua orang 

dokter spesialis yang menyatakan kematian tersebut. Salah satu dari dokter 

spesialis yang menyatakan kematian batang otak tersebut tidak boleh 

seorang dokter yang turut serta merawat pasien. 

c) Bagi mereka yang tercatat sebagai kandidat donor organ, maka 

kematiannya harus dinyatakan oleh dua orang tenaga medis yang: 

1) Tidak pernah ikut serta dalam upaya perawatan atau tindakan medis bagi 

kandidat pendonor tersebut. 

2) Bukan termasuk dalam tim yang berpengaruh dalam penentuan 

pengambilan organ yang disumbangkan dari tubuh calon pendonor. 

28Singapore Human Organ Transplant Act.http: //therapy.geraltan.com/medaffairs/hota.html, 
diunduh 8 April 2013. 
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3) Tidak pernah turut serta dalam proses pemilihan donor untuk resipien. 

4) Tidak akan turut serta dalam proses pemilihan donor untuk resipien. 

5) Memiliki kualifikasi medis.29 

b. Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA) 

 MTERA diundangkan oleh Parlemen Singapura pada tahun 1973. 

MTERA memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memberikan 

persetujuannya untuk mendonorkan organnya saat ia meninggal nanti untuk 

keperluan pengobatan (termasuk transplantasi), pendidikan atau penelitian. 

MTERA juga menyediakan kesempatan bagi keluarga seseorang yang telah 

meninggal, yang selama hidupnya belum memperlihatkan keinginannya untuk 

mendonorkan organnya, untuk mendonorkan organ orang yang meninggal 

tersebut untuk kepentingan pengobatan, pendidikan atau penelitian.Pada tahun 

1973 hingga tahun 1987, ginjal cadaver untuk didonorkan didapatkan melalui 

MTERA ataupun dari luar negeri.30 

 Setiap orang yang berumur 18 tahun ke atas dapat memberikan 

persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya melalui 

MTERA.Penarikan kembali persetujuan tersebut hanya dapat dilakukan oleh 

orang yang memberikan persetujuan tersebut. Setelah meninggalnya pendonor, 

apabila terjadi perbedaan keputusan pendonor dan keluarganya, maka keputusan 

pendonor saat hidupnya lah yang dijadikan dasar pengambilan keputusan 

mengenai akandidonorkan atau tidaknya organ dan atau jaringan tubuh dari 

pendonor. MTERA memberikan pilihan apakah seorang calon pendonor hendak 

29Ibid. 
30Eugene Shum and Arthur Chem ,Op.cit. , hlm. 1. 
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mendonorkan seluruh organ dan atau jaringan tubuhnya atau organ dan atau 

jaringan tubuh tertentu saja. 

 Pada dasarnya, MTERA ada untuk mengisi kekurangan HOTA, yaitu bagi 

orang-orang serta organ dan jaringan tubuh yang tidak diatur oleh HOTA.Selain 

itu, tujuan MTERA bukan sekedar untuk keperluan transplantasi organ dan atau 

jaringan tubuh, seperti layaknya yang diatur dalam HOTA.Akan tetapi, MTERA 

juga mengatur mengenai pendonoran organ dan atau jaringan tubuh, seperti 

layaknya yang diatur dalam HOTA.Akan tetapi, MTERA juga mengatur 

mengenai pendonoran organ dan jaringan tubuh untuk kepentingan pendidikan 

dan penelitian. 

 

B. Kajian Konseptual 

1.   World Health Assembly (WHA) 

World Health Organisation (WHO) dalam resolusi World Health Assembly 

(WHA) menentukan 9 prinsip yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia 

Internasional khususnya mengenai perdagangan organ manusia secara illegal. 

Sembilan (9) prinsip tersebut adalah: 

Prinsip 1  

Organ dapat dihapus dari tubuh orang yang meninggal untuk tujuan 

transplantasi jika:  

(a) setiap persetujuan yang disyaratkan oleh hukum diperoleh; dan  
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(b) tidak ada alasan untuk percaya bahwa orang yang meninggal keberatan 

dengan pemindahan tersebut, dalam tidak adanya persetujuan resmi 

yang diberikan selama hidup seseorang. 

Prinsip 2  

Dokter menentukan bahwa kematian donor potensial telah terjadi tidak 

boleh terlibat langsung dalam penghapusan organ dari donor dan prosedur 

transplantasi berikutnya, atau bertanggung jawab atas perawatan calon penerima 

organ tersebut.  

Prinsip 3  

Organ untuk transplantasi harus dihapus disukai dari tubuh orang yang 

meninggal. Namun, orang yang hidup dewasa mungkin menyumbangkan organ, 

tetapi pada donor seperti umum harus genetik terkait dengan penerima. 

Pengecualian dapat dilakukan dalam kasus transplantasi sumsum tulang dan 

jaringan regeneratif lain yang diterima. Organ dapat dihapus dari tubuh donor 

hidup dewasa untuk tujuan transplantasi jika donor memberikan persetujuan 

bebas. Donor harus bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dan tekanan dan 

cukup informasi untuk dapat memahami dan mempertimbangkan risiko, manfaat 

dan konsekuensi dari persetujuan. 

Prinsip 4  
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Tidak ada organ harus dihapus dari tubuh seorang minor hidup untuk 

tujuan transplantasi. Pengecualian dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional 

dalam hal jaringan regeneratif.  

Prinsip 5  

Tubuh manusia dan bagian-bagiannya tidak dapat menjadi subjek dari 

transaksi komersial. Dengan demikian, memberikan atau menerima pembayaran 

(termasuk kompensasi atau imbalan lain) untuk organ harus dilarang.  

Prinsip 6  

Iklan kebutuhan atau ketersediaan organ, dengan maksud untuk 

menawarkan atau mencari pembayaran, harus dilarang.  

Prinsip 7  

Ini harus dilarang untuk dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk 

terlibat dalam prosedur transplantasi organ jika mereka memiliki alasan untuk 

percaya bahwa organ-organ yang bersangkutan telah menjadi subyek dari 

transaksi komersial. 

Prinsip 8  

 Ini harus dilarang untuk setiap orang atau fasilitas yang terlibat dalam 

prosedur transplantasi organ untuk  menerima pembayaran yang melebihi biaya 

dibenarkan untuk jasa yang diberikan.  

Prinsip 9  
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Dalam terang prinsip-prinsip keadilan distributif dan keadilan, organ yang 

disumbangkan harus dibuat tersedia bagi pasien berdasarkan kebutuhan medis, 

bukan atas dasar pertimbangan keuangan atau lainnya.  

Beranjak dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh World Health Assembly 

(WHA) menjadi kerangka pemikiran dalam menentukan ketentuan trasplantasii di 

Indonesia melalui Undang-Undang Kesehatan dan Human Organ Transplant 

(HOTA) di Singapura guna menjamin adanya kepastian hukum mengenai hak dan 

kewajiban pendonor dan penerima donor maka dibutuhkan separangkat peraturan 

mengenai transplantasi yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan. 

2.  Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum berdasar kata lindung. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia kata lindung adalah:31 

“Lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) 
sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan 
sebagainya, sedangkan perlindungan adalah tempat berlindung, hal 
(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.” 
 

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi 

untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa 

berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu melakukan koordinasi dengan 

cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan 

terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang 

31 Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diunduh 18 April 2014. 
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dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya bertindak dalam 

kepentingannya.32 

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (rechsbescherming) 

dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan hukum secara preventif dan 

represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) 

sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana 

perjanjian, sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui 

jalur peradilan.33 

Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum 

bagi rakyat Indonesia, landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila.Karena 

Pancasila adalah dasar ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia.Konsepsi 

perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan konsep-konsep 

rechstaat dan therule of law. 

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

memberikan isinya dan konsep rechstaat dan the rule of law menciptakan 

sarananya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi 

manusia akan subur dalam wadah rechstaat atau the rule of law. Sebagai kerangka 

piker dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi 

rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

32SatjiptoRaharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 200), hlm. 53. 
33PhilipusHadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cetakan 1, (Surabaya: 
Peradaban, 2007), hlm. 3-5. 
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martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila.34 

3.   Asas dan Tujuan Hukum Kesehatan 

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif 

dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang 

lebih umum. Sedangkan menurut Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh 

dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang 

sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.35 

Di dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas sebagai berikut: 

1. Sa science et sa conscience, yang memiliki pengertian, “ya ilmunya, ya 
hati nuraninya.” Maksud dari pernyataan asas ini adalah bahwa 
kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati 
nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada pengaturan hak-
hak dokter, di mana dokter berhak menolak dilakukannya tindakan 
medis jika bertentangan dengan hati nuraninya. 

2. Agroti salus lex suprema, yang memiliki pengertian bahwa keselamatan 
pasien adalah hukum tertinggi. 

3. Deminimis noncurat lex, yang memiliki pengertian bahwa hukum tidak 
mencampuri hal-hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian 
yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak 
berdampak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntut. 

4. Res ipsa liquitur, yang berarti faktanya telah berbicara. Asas ini 
digunakan dalam kasus-kasus malpraktek di mana kelalaian yang 
terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat 
jelas.36 

 Sebagaimana halnya dengan bidang hukum yang lain, maka hukum 

kesehatan mempunyai objek bahasan, yaitu pasien. Hukum yang melindungi 

34Ibid., hlm. 18-19.  
35 Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Book 
Publisher, 2008), hlm. 166. 
36 Ibid., hlm. 167. 
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pasien inilah yang merupakan objek inti satu-satunya dalam hukum 

kedokteran internasional yang berlaku antara bangsa-bangsa, yang bertumpu 

pada asas yang berbunyi: “The enjoyment of the highest attainable standard 

of health is one of the fundamental rights of every human being.”37 Jadi, 

dapat dikatakan bahwa tujuan hukum kedokteran atau hukum kesehatan 

adalah untuk melindungi kepentingan pasien.  

 Lebih lanjut, tujuan hukum kesehatan dapat dilihat dari pengertian hukum 

kesehatan menurut Black’s Law Dictionary 5th Edition, 1979 sebagai 

berikut: 

“Health law is a law, ordonances, or codes prescribing sanitary standards 
and refulations, designed to promote and preserve the helath of the 
community.”38 

 Dari pengertian tersebut dapat pula ditarik kesimpulan mengenai apa yang 

menjadi tujuan dari hukum kesehatan. Tujuan hukum kesehatan menurut 

pengertian ini adalah untuk menjaga dan melestarikan kesehatan 

masyarakat, yang salah satunya diwujudkan dengan membuat peraturan 

mengenai standar kebersihan dan kesehatan. 

 Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang 

tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya 

ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan 

terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tujuan 

hukum kesehatan pun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum 

37 Hermien Machmud, Op.cit., hlm. 7. 
38 Syahrul Mahmud, Op.cit., hlm. 7. 
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hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek 

sosial dan kemasyarakatan, di mana banyak kepentingan harus dapat 

diakomodir dengan baik.39 

 Bagi tenaga kesehatan, hukum kesehatan juga bertujuan untuk mengatur 

ruang lingkup tindakan penyembuhan serta pemberian fasilitas kesehatan 

serta penyelesaian konflik yang terjadi dalam dunia kesehatan. Sedangkan 

tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. 40 

 

39 Alexandra Indriyanti Dewi, Op.cit., hlm. 242. 
40 Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 3. 
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