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HUKUM PEMINDAHAN ORGAN 

Hukum mengenai pemindahan dan pendermaan organ tidak 

dibincangkan secara khusus dalam  al-Quran dan al-Sunnah.  

Hukum pemindahan dan pendermaan organ  adalah harus ber-

dasarkan pandangan ulama Islam (ijtihad). 

 

FATWA– FATWA DI MALAYSIA 

Fatwa 

Negeri 

Hukum 

Perlis 

(1965) 

Harus 

Secara khusus mengenai kornea 

Kebangsaan 

(1970) 

Harus 

Secara khusus mengenai jantung dan mata 

Sarawak 

(1996) 

Harus 

Secara khusus mengenai buah pinggang 

Selangor 

(2000) 

Harus 

Secara khusus mengenai pemindahan organ 

dan isu mati 

Johor 

(2001) 

Harus dalam keadaan darurat 

Haram dalam keadaan tidak darurat 

P. Pinang 

(2010) 

Harus 

Secara khusus untuk pemindahan organ dan 

tisu 

MATI OTAK 

Isu mati otak dibincangkan dengan lebih terperinci pada ta-

hun 1986 di Amman, Jordan. Fatwa yang dikeluarkan oleh 

persidangan ini ialah menyatakan bahawa mati otak diterima 

sebagai kematian dalam Islam. 

 

SOALAN-SOALAN LAZIM 

Adakah pemindahan organ sama dengan perbuatan me-

nyeksa mayat? 

Pemindahan dan pendermaan organ bukan dilakukan untuk 

menyeksa mayat atau dengan tujuan yang tidak bermanfaat. 

Sebaliknya, pendermaan organ dilakukan sebagai pilihan tera-

khir bagi menyelamatkan nyawa pesakit. 

Adakah penderma organ menanggung dosa orang yang 

menerima organnya?  

Tidak, berdasarkan firman Allah SWT: 

“Katakanlah: Patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, pa-

dahal Dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu? Dan tiadalah 

(dosa) yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan 

orang itulah sahaja yang menanggung dosanya, dan 

seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa per-

buatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja), kemudian 

kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu Ia men-

erangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan pa-

danya.” Surah al-An’am (6):164 

Untuk rujukan lebih lanjut, sila layari:  

http://www.moh.gov.my/images/gallery/orga/edu/awam/

Pemindahan_Organ_IslamBM.pdf 

Pusat Sumber Transplan Nasional 
Tingkat 5, Menara Wisma Sejarah, 
50400 Kuala Lumpur 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
Email : ntrc@moh.gov.my 
Phone : 03-26810681/26810682 
Fax : 03-26810680 
Free-Toll Call : 1800-88-9080 
Open : Monday till Friday (8.00 pm – 5.00 pm)  


