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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang

sudah sangat canggih. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin

canggih menimbulkan masalah-masalah baru yang menghadapkan masyarakat

pada hal-hal yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Salah satu hasil

perkembangan tersebut menyebabkan problematika yang perlu dikaji lebih

mendalam khususnya dalam pandangan Islam karena menyangkut persoalan

fiqh yang penting sebagai acuan yang utama dalam penetapan hukum Islam.

Perkembangan tersebut ialah ditemukannya teknologi pencangkokan organ

tubuh atau trasnplantasi organ. Transplantasi atau pencangkokan ialah

memindahkan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke

tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain.1

Pencangkokan organ tubuh ini pertama kali dilakukan di Mesir sekitar

2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as, telah ditemukan sebuah manuscrip

yang isinya antara lain uraian mengenai percobaan-percobaan transplantasi

jaringan. Sedangkan di India ada sebelum lahirnya Nabi Isa as, seorang ahli

bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang

cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan

jaringan lemak yang diambil dari bawah lengannya. Pada tahun 1597, seorang

1Med. Ahmad Ramali dan K.St. Pamoendjak, Kamus Kedokteran, disempurnakan oleh
Hendra T. Laksman, (Jakarta: Djambatan, 2005), cet. ke-26, h. 361.
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ahli bedah bangsa Itali, Gaspare Tagliacosi mencoba memperbaiki cacat pada

hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya.2

Pada tahun 1897 John Murphy, seorang ahli bedah bangsa Amerika

berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, barulah

terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia

lain.3

Pada tahun 1902 E. Ullman, seorang ahli bedah bangsa Jerman dan

setahun kemudian Claude Beck, seorang ahli bedah bangsa Amerika keduanya

telah berhasil melakukan percobaan mentransplantasikan ginjal pada seekor

anjing, akan tetapi mereka selalu gagal dalam percobaan-percobaannya

mentransplantasikan ginjal pada dua ekor anjing.4

Pada awal abad ke XX ini timbul pemikiran untuk mengadakan

percobaan mentransplantasikan jaringan atau organ pada dua individu kembar

yang berasal dari satu telur. Percobaan ini berdasarkan kenyataan bahwa

individu yang kembar yang berasal dari satu telur biologis itu bisa dianggap

satu individu, sehingga transplantasi jaringan atau organ tidak akan

menimbulkan reaksi penolakan. Berdasarkan kenyataan itulah mendorong Dr.

J.E. Murray, pada tahun 1954 untuk mengobati seorang anak yang menderita

penyakit ginjal yang fatal dengan mentransplantasikan ginjal yang berasal dari

2Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Klaten, Bayi Tabung Dan Pencangkokan
Dalam Sorotan Hukum Islam “, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), h. 5.

3Ibid., h. 6.
4Ibid.
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saudara kembarnya. Usaha tersebut mendapatkan hasil yang baik, sehingga

anak tersebut dapat diselamatkan. 5

Pada tahun 1963 merupakan sejarah transplantasi paru-paru yang

dilakukan oleh James D. Hardy, transplantasi satu sisi paru-paru ini sayangnya

berakhir dengan kematian dini, pasien dengan anatomi intrakardiak yang tidak

dapat direkonstruksi dan menderita sistem eisenmenger stadium akhir harus

mendapat transplantasi jantung paru-paru. Sementara sejarah tentang adanya

transplantasi jantung ini dilakukan pada tahun 1967 oleh Christian Bernard.6

Dalam dunia kedokteran, pencangkokan organ tubuh ini sangat

bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran baik untuk penyembuhan dan

penyempurnaan organ tubuh pasien yang membutuhkan. Selain itu

pencangkokan organ tubuh ini sangat bermanfaat juga bagi pasien yang

membutuhkan sehingga organ yang rusak tersebut dapat kembali lagi

fungsinya. Transplantasi ini terdapat 3 bentuk, yaitu 7:

1. Autotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya satu

individu. Artinya organ atau jaringan tubuh yang di ambil dari satu tubuh

untuk di transplantasikan ke tubuh orang itu sendiri. Contoh: seseorang

yang pipinya di operasi, untuk memulihkan bentuk pipinya lagi diambil

daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.

2. Homotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya

individu yang sama jenisnya (antara manusia dan manusia). Contohnya:

5Ibid., h. 7.
6Schwartz, Inti Sari Prinsip-Prinsip Ilmu Bedah, alih bahasa oleh dr. Laniyati, cet. ke-6,

(Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000), h.182 dan 184.
7Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Klaten, op. cit., h. 32-33.
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seseorang yang ingin mendonorkan salah satu ginjalnya untuk diberikan

kepada orang lain yang membutuh kan ginjalnya tersebut.

3. Heterotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya

dua individu yang berlainan jenisnya. Seperti transplantasi yang

donornya adalah hewan sedang resipiennya adalah manusia.

Dalam transplantasi atau pencangkokan organ tubuh ini tidak akan

lepas dengan yang namanya donor. Donor adalah pemberi,8 atau organisme

individual yang memberikan jaringan hidup untuk dapat digunakan pada tubuh

yang lain9. Donor ini dapat berupa donor jaringan dan donor organ tubuh.

Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang pekerjaannya tersusun menjadi

satu dan mempunyai fungsi tertentu10, seperti sel darah dimana seseorang

tersebut mendonorkan darahnya bagi seseorang yang membutuhkan yang sama

golongan darah dengannya supaya ada kecocokan dalam mendonor.

Sedangkan donor organ ialah seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya

seperti hati, ginjal, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya untuk diberikan

kepada orang lain yang membutuhkan.

Dalam donor ini terdapat 3 macam, yaitu 11:

1. Living Donor, yaitu donor yang terdiri dari orang-orang yang masih

hidup dan sewaktu-waktu bersedia untuk diambil salah satu organnya.

8Hendra Utama, Soemarmo Markam, Hendra Laksman, dan Sulistia Ganiswarna, Kamus
Kedokteran, (Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011), cet. ke-6, h.65.

9Dorland, Kamus Kedokteran Dorland, alih bahasa oleh Huriawati Hartanto, (Jakarta: EGC,
2002), cet. ke-29, h. 667.

10Drs. H. Syaifuddin, AMK, Anatomi Fisiologi, ( Jakarta: EGC, 2003), cet. ke-6, h. 20.
11Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 86.
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2. Donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan meninggal

segera. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan

alat kontrol dan penunjang kehidupan. Kemudian alat penunjang

kehidupan tersebut dicabut, setelah selesai proses pengambilan organ

tubuhnya.

3. Cadaver Donor, yaitu organ yang diambil dari donor pada waktu

menjelang kematian atau pada waktu tepat sesudah kematian.

Mendonorkan organ tubuh ketika masih hidup dapat dengan cara ia

datang kepada dokter atau rumah sakit, kemudian ia menyatakan bahwasanya

ia ingin mendonorkan organ tubuhnya tersebut.

Dalam hal hukum mendonorkan organ tubuh ketika hidup maupun

secara wasiattidak dijelaskan langsung oleh Al-qur’an maupun ulama-ulama

terdahulu, melainkan pembahasan ini merupakan pembahasan yang baru ada

pada saat sekarang dan hukumnya baru bisa diketahui dengan melakukan

ijtihad oleh ulama-ulama masa kini. Di Indonesia, hukum tentang

mendonorkan organ tubuh manusia ketika hidup telah dibahas atau telah dibuat

fatwa nya tahun 1430 H/2009 M oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam

keputusan komisi B-2 ijma’ ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia III tentang

masail fiqhiyyah mu’ashirah (masalah fiqih kontemporer), MUI mengatakan

bahwasanya mendonorkan organ tubuh manusia ketika hidup diharamkan.12

Sedangkan wasiat merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh

seseorang diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan ketika seseorang tersebut

12Keputusan fatwa MUI, artikel ini diakses pada pada 21 September 2014, dari
http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf., h. 824.
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sudah meninggal, baik dijelaskan dengan kata-kata (lafadz) atau pun tidak.

Wasiat selain berbentuk harta juga berbentuk manfaat.13 Pada zaman sekarang

wasiat tidak hanya memberikan berupa harta kepada orang lain, namun sudah

ada orang yang berwasiat ketika meninggal dunia ia ingin mendonorkan organ

tubuhnya kepada orang lain untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan. Dan

apabila seseorang telah berwasiat, maka wasiatnya itu harus dilaksanakan oleh

ahli warisnya ketika ia meninggal. Namun, bagaimana halnya ketika seseorang

yang telah meninggal dunia kemudian ia berniat untuk mendonorkan organ

tubuhnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Dalam hukum mewasiatkan anggota badan untuk dimanfaatkan,

ulama terdahulu belum membahasnya melainkan ulama pada zaman sekarang

yang membahas. Adapun ulama yang tidak membolehkan mewasiatkan

anggota badan ini ialah ulama dari Saudi Arabia yaitu Abdul Aziz bin

Abdullah bin Abdurahmanbin Baz (1909-1999 M) atau dikenal dengan sebutan

Ibn Baz, dalam menetapkan suatu hukum Ibn Baz lebih memakai metode tarjih

dan ijma’ yaitu manakah di antara pendapat Ulama tersebut yang memiliki

hujjah paling kuat menurut Al-Qur'an dan Hadits, dan ketika sudah diketahui

manakah yang kuat maka pendapat itulah yang akan diambil dan ikuti.14 Dan

adapun pendapat Ibn Baz tentang mendonorkan organ tubuh ketika ia

meninggal dengan keadaan berwasiat maka hal ini tidak diperbolehkan dan

tidak sah wasiatnya tersebut karena manusia tidak mempunyai (hak atas)

13Ibnu Rusyd al-Hafidz, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah, (Beirut: Daar al Fikr, 1994), juz.
ke-2,  h. 248.

14Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, artikel ini diakses pada 21 September 2014,dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz
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tubuhnya sendiri dan ahli waris hanya menerima warisan dari orang yang

meninggal terhadap harta peninggalannya saja bukan termasuk di dalamnya

(warisan) anggota tubuh yang meninggal.15

Sementara ada hadist yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda :

َها  َعْظَما الَميِت  َكْسُر : َأَن َرُسوُل اهللا َصَل اهللا َعليِه َوَسلم قَاَل : َو َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللا َعنـْ

) رواه أبو داود بإسناد على شرٍط مسلم . (اَكَكسرِِه َحي

Artinya:Dari Aisyah radhiyallaahu anha: Bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda: Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan
tulangnya saat hidup. (HR.Abu Dawud dengan sanad sesuai
syarat Muslim)16

Hadist diatas juga merupakan rujukan bagi ulama yang tidak

membolehkan dilakukannya donor organ tubuh ketika ia meninggal.

Namun, hal ini berbeda dengan Prof. Dr. Syekh Yusuf al-Qardhawi,

seorangulamabesarmempunyaimetodetertentudalammemberikan

fatwa.Dalambukukumpulanfatwanya,

beliaumenjelaskanbahwaadabeberapametode yang

iagunakandalammemberikan fatwa. Diantarametode Yusuf al-

Qardhawiialahmenolakfanatismedantaqlid,

memberikemudahandantidakmempersulit,

15Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, Majmu’ Fatawi Wa Muqalat
Mutanawwa’at, (Riyad : Dar al Qasim, 1420), juz. ke-13, h. 363.

16Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), jilid. ke-2, h. 484.
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memberikanpendapatdenganbahasazamannya, menolakpembahasanmasalah

yang tidakbermanfaat, bersikapmoderat,

sertamemberikanketerangandanpenjelasanterhadapfatwanya.17

Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwasanya

mendonorkan organ tubuh manusia ketika hidup itu diperbolehkan,

namundengansyarat.18 Sementara seseorang yang ingin mewasiatkan organ

tubuhnya ketika ia meninggal untuk didonorkan maka hal ini juga

diperbolehkan oleh Yusuf al-Qardhawi.19Karenamenurut Yusuf al-Qardhawi,

organ tubuh orang yang

telahmeninggalakanlepasberantakandimakantanahbeberapaharisetelahdikubur.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya fatwa MUI tidak

membolehkan mendonorkan organ tubuh ketika hidup, begitu juga halnya

dengan ulama bin Baz yang tidak membolehkan mendonorkan organ tubuh

ketika meninggal baik berupa wasiat. Sementara Yusuf al-Qardhawi

membolehkan mendonorkan organ tubuh ketika hidup maupun secara wasiat.

Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang

alasan Yusuf al-Qardhawi dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang

berjudul: “HUKUM WASIAT MENDONORKAN ORGAN TUBUH

MANUSIA MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI”

17Yusuf al-Qardhawi, Fatawi Mu’ashirah, (Quwait : Dar al Qalam, 1993), juz. ke-1.
18Yusuf al-Qardhawi, Fatawi Mu’ashirah, (Quwait: Dar al Qalam, 1993), juz. ke-2, h. 532-

533.
19Ibid., h. 535.
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B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana deskripsi tentang mendonorkan organ tubuh manusia ketika ia

hidup.

2. Bagaimana deskripsi tentang wasiat mendonorkan organ tubuh manusia.

3. Bagaimana proses pelaksanaan donor organ tubuh ketika hidup dan cara

wasiat.

4. Apa saja dampak dari mendonorkan organ tubuh manusia ketika hidup dan

wasiat.

5. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang mendonorkan dan

mewasiatkan organ tubuh.

C. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya pembahasan mengenai donor ini, maka dibatasi

pada hukum wasiat mendonorkan organ tubuh manusia menurut pendapat

Yusuf al-Qardhawi. Adapun selain hal-hal tersebut,  tidak termasuk dalam hal

ini.

D. Rumusan Masalah

Sejalan  dengan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum wasiat

mendonorkan organ tubuh manusia ?
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2. Bagaimanapendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mendonorkan

organ tubuh manusia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum wasiat

mendonorkan organ tubuh manusia?

b. Untuk mengetahui lebih rinci tentang pendapat Yusuf al-Qardhawi

tentang hukum mendonorkan organ tubuh manusia?

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai penyelesaiantugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana pada

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqh

sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

c. Untuk menyumbangkan konstribusi ilmu pengetahuan yang berharga

kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah secara khusus dan mahasiswa UIN

SUSKA secara umum.

F. Metode Penelitian

Untukmendapatkanhasil yang

objektifdanmaksimalmakapenulismenyusunmetodepenelitiansebagaiberikut:

1. Jenispenelitian

Penelitianinimerupakanpenelitiankepustakaan (Library

Research),yaknisuatukajian yang

menggunakanliteraturkepustakaandengancaramempelajaribuku-buku,
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kitab-kitabmaupuninformasilainnya yang

adarelevansinyadenganruanglingkuppembahasan20.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri

atas:

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari buku

pokok seperti buku Fatawi Mu’ashirah yang dikarang oleh Yusuf al-

Qardhawi.

b. Bahan hukumSekunder, yaitubahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh

seperti Bidayah al-Mujtahid, Fiqhus Sunnah, Fiqh ‘ala madzhabi al-

Arba’a, Fiqh Islam wa Adillatuhu, kaidah-kaidah ilmu fiqh,buku-buku

tentang donor, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap data primer dan data sekunder. Seperti kamus-kamus hukum,

Ensiklopedia dll.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari literatur

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari pustaka

20BambangSugono, MetodologiPenelitianHukum, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,
2009), h. 184.
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yang berupa kitab dan buku-buku, kemudian dibaca dan dicatat serta

diklasifikasikan dengan kategori sesuai dengan rumusan masalah.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya penulis menganalisa data-

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. MetodeDeskriptif

Yaitu metodeyang

berusahamenggambarkandanmenginterpretasiobjeksesuaidenganapaad

anya. Metode ini digunakan untuk menghimpun data actual,

mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan

sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau

analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan terutama pada

pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang hukum wasiat mendonorkan

organ tubuh manusia. Dengan menggunakan langkah-langkah kaidah

sebagai berikut :

1. Kaidah-kaidah ushuliyah, yaitu yang digunakan untuk

mengeluarkan hukum (takhrij al-ahkam) dari sumbernya yakni Al-

Qur’an dan Hadist.

2. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan

secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula

untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang

tidak jelas hukumya.
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b. Metode Content Analysis

Suatu teknik yang

digunakanuntukmenganalisisdanmemahamiteks. Metode ini, penulis

pergunakan untuk menganalis data yang telah disajikan, dengan jalan

menelaah kosa kata serta mengkaitkan dengan latar belakang budaya

atau mengkaitkan dengan teori-teori lain yang relevan dengan masalah

penelitian.

5. Teknik Penulisan

a. Induktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah khusus, kemudian diambil

kesimpulan secara umum.

b. Deduktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian

diambil kesimpulan secara khusus.

c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap

dan dan apa adanya, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang

diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.
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Bab II : BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Dalam bab ini terdiri dari riwayat hidup Yusuf al-Qardhawi,

pendidikan Yusuf al-Qardhawi, metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi,

dan karya-karya Yusuf al-Qardhawi.

Bab III : KONSEP WASIAT DAN DONOR DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini meliputi pengertian wasiat, dasar hukum wasiat,

rukun wasiat, syarat-syarat wasiat, dan hukum wasiat. Adapun

tentang donor ialah pengertian donor, macam-macam donor, jenis-

jenis organ tubuh yang di donorkan, hukum mendonorkan organ

tubuh, dalil-dalil kebolehan mendonorkan organ tubuh, serta

kemaslahatan donor organ.

Bab IV :WASIAT MENDONORKAN ORGAN TUBUH MANUSIA

MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI

Dalam bab ini merupakan pembahasan inti dan berisi

tentangbagaimana pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum

wasiat mendonorkan organ tubuh manusia, dan bagaimana

pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mendonorkan organ

tubuh manusia.

Bab V : KESIMPULAN

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
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