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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

1.1.  Organ Tubuh Sebagai Kebendaan Menurut Buku Kedua Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata 

1.1.1. Kebendaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat di haki atau yang 

dapat menjadi obyek hak milik Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Ketentuan tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa 

segala yang dapat dimiliki manusia itu adalah benda, dengan demikian yang 

tidak dapat dimiliki misalnya laut, bulan, bintang, dan lain-lain bukanlah 

benda. Di dalam hukum perdata, benda lazimnya disebut sebagai objek hak 

berhadapan dengan subjek hak, yaitu badan pribadi.  

Pengertian benda ialah pertama-tama tidak hanya tertuju pada 

barang yang berwujud yang dapat ditangkap panca indera tetapi juga pada 

barang yang tidak berwujud. Tetapi, kalau kita membaca pada ketentuan 

Pasal 580 dan511 KUHPerdata/BW,ternyata memberikan gambaran yang 

lain lagi. Benda di sini bukan hanya barang yang berwujud saja, tetapi juga 

meliputi bunga, perhutangan dan penagihan, hak pakaiatas benda bergerak, 

obligasi dan lainnya. Di sini benda dalam artibagian daripada harta 

kekayaan (vermogens bestanddeel).  

Diketahui bahwa benda dalam sistem hukum perdata 

(KUHPerdata/BW) mempunyai dua arti : 

1. Barang yang berwujud 

2. Barang daripada harta kekayaan. Termasuk dalam hal iniialah 

barang berwujud dan beberapa hak tertentu sebagaibarang 

tidak berwujud. 

Menurut sistem Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam 

BW, benda dapat dibedakan atas:  

1. Benda tidak bergerak (lihat Pasal 506, 507, dan 508 BW). Ada 

3 golongan benda tidak bergerak, yaitu: 

a. Benda yang menurut sifatnya tidak bergerak, yang 

dibagi lagi menjadi 3 macam: 

1) Tanah. 
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2) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena 

tumbuh dan berakar serta bercabang seperti 

tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih belum 

dipetik dan sebagainya. 

3) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena 

didirikan di atas tanah itu yaitu karena tertanam dan 

terpaku. 

b. Benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya 

bersatu dengan benda tidak bergerak, seperti: 

1) Pada pabrik: segala mesin, ketel-ketel, dan alat-alat 

lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus 

berada di situ untuk digunakan dalam menjalankan 

pabrik. 

2) Pada suatu perkebunan: segala sesuatu yang 

digunakan sebagai pupuk bagi tanah, ikan dalam 

kolam, dan lainnya. 

3) Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan, 

dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan 

barang-barang itu. 

4) Barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan 

apabila dimaksudkan untuk dipakai guna 

mendirikan lagi bangunan itu. 

c. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai 

benda tidak bergerak, seperti: 

1) Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda 

yang tidak bergerak. 

2) Kapal-kapal yang berukuran 20 m3 ke atas (dalam 

hukum perniagaan). 

a. Benda bergerak (lihat Pasal 509, 510, dan 511 BW). Ada 2 

golongan benda bergerak, yaitu: 

a. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda 

itu dapat berpindah / dipindahkan dari suatu tempat ke 

tempat lain. Misalnya, sepeda, kursi, meja, buku, pena, 

dan lainnya. 

b. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai 

benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda 

bergerak. Misalnya, hak memetik hasil dan hak 

memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama 
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hidup seseorang; hak menuntut di muka hakim supaya 

uang tunai / benda-benda bergerak diserahkan kepada 

penggugat; saham-saham dari perseroan dagang; dan 

surat-surat berharga lainnya. 

1.1.2.  Hak Kebendaan 

 Hak yang melekat atas suatu benda disebut hak atas benda. Hak 

atas benda lazimnya disebut hak kebendaan (zakelijkrecht). Hak kebendaan 

ialah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat 

dipertahankan terhadap siapa pun juga. Ciri-ciri hak kebendaan adalah: 

a. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan 

terhadap siapa pun juga. Misalnya hak milik dan hak cipta. 

b. Mengikuti benda, di atas mana hak itu melekat. Misalnya 

hak sewa, hak memungut hasil, mengikuti bendanya dalam 

tangan siapa pun benda itu berada. 

c. Yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi, misalnya di 

atas sebuah rumah melekat hak hipotik, kemudian melekat 

pula hak hipotik berikutnya, maka kedudukan hipotik 

pertama lebih tinggi daripada hipotik kedua. 

d. Lebih diutamakan, misalnya hak hipotik atas rumah, jika 

pemilik rumah pailit, maka hipotik memperoleh prioritas 

penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit itu. 

e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapa pun yang 

mengganggu benda itu. Pemindahan hak kebendaan dapat 

dilakukan kepada siapa pun 

Dalam hal ini berhubungan dengan Hak Perdata, yang mana Hak 

Perdata adalah hak seseorang yang diberikan hukum perdata. Hak perdata 

tersebut ada yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif. Hak yang 

bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan 

terhadap siapa pun. Hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan 

terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak lain dalam hubungan 

hukum. Hak perdata yang bersifat absolut meliputi: 

a. Hak kebendaan (zakelijkrecht), diatur dalam buku II 

KUHPdt. 

b. Hak kepribadian (persoonlijkrecht), terdiri dari: 
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1) Hak atas diri sendiri, misalnya hak atas nama, hak 

atas kehormatan, hak untuk memiliki, hak untuk 

kawian. 

2) Hak atas diri orang lain, misalnya hak dalam 

hubungan hukum keluarga antara suami isteri, 

antara orang tua dan anak, antara wali dan anak. 

Semua hak kepribadian diatur dalam buku I KUHPdt., merupakan 

hak yang dimiliki dalam perorangan yang telah cakap dalam hukum 

memnuruh KUHPer, maka Hak Kebendaan Ini melekat pada Objek hukum, 

dalam hal ini penelitian membahas tentang hak Kebendaan dari Pristiwa 

Hukum kewarisan melalui proses wari pada organ tubuh kepada pewaris. 

 

1.1.3.  Asas Umum Hak Kebendaan 

1. Asas Hukum Pemaksa (dwingendrecht), berarti bahwa 

orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah 

diatur dalam undang-undang. 

2. Asas Dapat Dipindahtangankan, semua hak kebendaan 

dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak 

mendiami. 

3. Asas Individualitas, objek hak kebendaan selalu benda 

tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang 

merupakan kesatuan. 

4. Asas Totalitas, hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh 

objeknya sebagai satu kesatuan. 

5. Asas tidak dapat dipisahkan, orang yang berhak tidak boleh 

memindahtangankan sebagian dari kekuasaan yang 

termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya.  

6. Asas prioritas, semua hak kebendaan memberi kekuasaan 

yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik. Misalnya, 

sebuah rumah dibebani hak hipotik, kemudian dibebani lagi 

dengan hak memungut hasil. Dalam hal ini hipotik 

diprioritaskan daripada hak memungut hasil. 

7. Asas percampuran, apabila hak yang membebani dan yang 

dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang 

membebani itu lenyap. Misalnya, hak memungut hasil 

lenyap apabila pemegang hak tersebut menjadi pemilik 

pekarangan itu, misalnya karena jual beli, pewarisan, hibah. 
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8. Asas publisitas, hak kebendaan atas benda tidak bergerak 

diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya 

hak milik dan hak guna usaha. Sedangkan hak kebendaan 

atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan 

didaftarkan, misalnya hak milik atas pakaian sehari-hari dan 

hak gadai. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-

undang, misalnya hak milik atas kendaraan bermotor. 

9. Asas mengenai sifat perjanjian, untuk memperoleh hak 

kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian zakelijk, yaitu 

perjanjian memindahkan hak kebendaan. 

 

1.1.4. Organ Tubuh Sebagai Kebendaan Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata  

Dalam biologi, organ tubh adalah kelompok jaringan yang 

menjalankan fungsi serupa. Organ tubuh pada dasarnya merupakan 

gabungan dari berbagai jaringan yang menghasilkan satu fungsi atau lebih. 

Contoh organ adalah usus yang mana merupakan salah satu organ penyusun 

system pencernaan yang tersusun atas berbagai jaringan, misalnya jaringan 

epitelium batang, jaringan otot polos, jaringan saraf, dan jaringan ikat. 

Berdasarkan letaknya, organ tubuh dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu organ dalam dan organ luar. Organ yang bisa terlihat dari luar disebut 

organ luar, contohnya hidung. Sementara itu, organ yang terletak di dalam 

tubuh disebut organ dalam, contohnya lambung, jantung, paru-paru, hati, 

dan ginjal1 

Teknologi masa kini semakim berjalan menuju perubahan yang 

sangat signifikan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan seperti 

sifat hukum yang fleksibel mengikuti zaman dengan dibuatnya peraturan 

terkait dengan tranplatasi organ tubuh yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Perkembangan di bidang 

transplantasi maju dengan sangat pesat, secara factual hal ini sangat 

membantu pihak-pihak yang menderita sakit untuk bisa sembuk Kembali 

dengan penggantian organ yang rusak dengan organ yang sehat. 

Namun dengan adanya ketimpangan yang cukup besar antara 

kesediaan dengan kebutuhan organ, masalah komersialisasi organ menjadi 

 
1Admin Penerbit Erlangga Friday, Pengertian Organ Tubuh, dikutip dari 

erlangga.co.id, diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 17.33 WIB 
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salah satu perdebatan yang sensitif dalam dunia medis , hukum, maupun 

agama. Di balik kesuksesan dalam perkembangan transplantasi organ itu 

sendiri muncul berbagai masalah baru. Semakin meningkatnya pasien yang 

membutuhkan ttransplantasi, penolakan organ, komlikasi pasca 

transplantasi, resiko yang timbul akibat transplantasi telah memunculkan 

berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut 

penggunaan transplantasi organ tubuh.2 

Dalam hal ini, objek wasiat secara umum berkaitan dengan benda-

benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak milik si pewaris, 

jika organ tubuh manusia akan dijadikan sebagai objek suatu wasiat 

tentunya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).  

Pada umumnya objek dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan 

di dalam masyarakat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak 

dan yang menjadi ciri khas suatu benda dalam ranah hukum adalah sesuatu 

yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Subekti, pengertian yang 

paling luas dari perkataan benda berarti (zaak) ialah segala sesuatu yang 

dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti objek sebagai lawan dari 

subjek atau orang dalam hukum. Istilah benda merupakan terjemahan dari 

kata zaak (belanda) atau material (inggris).  

Objek dalam suatu perbuatan hukum atau objek dalam suatu 

perjanjuan ialah suatu hal yang diwajibkan kepada pihak debitur dan suatu 

hal yang mana pihak kreditur mempunyai hak. Umumnya objek dalam 

perjanjian selalu berupa suatu harta benda.3 Hal ini dapat diartikan demikian 

kepada wasiat yang mana diwajibkan kepada pihak pewasiat dan suatu hal 

yang mana pihak penerima wasiat mempunyai hak. Suatu benda harus 

memenuhis syarat untuk dapat menjadi objek dari suatu perjanjian, seperti 

halnya seorang manusia harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi subjek 

dari suatu perjanjian. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1332 

menentukan bahwa : “Hanya barang yang dapat di perdagangkan saja dapat 

menjadi pokok persetujuan – persetujuan.” Dengan demikian semua barang 

yang dapat diperdagangkan dan tidak dilarang undang-undang dapat 

dijadikan objek perjanjian, sedangkan barang-barang yang dipergunakan 

 
2 Dikutip dari Elib.unicom.ac.id. hlm. 68 diakses tanggal 12 Juni 2021 pukul 

17.00 
3 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2000, 

h.181. 
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untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar 

perdagangan, sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemukan dua istilah, 

yaitu: benda (zaak) dan barang (goed). Pada umumnya yang diartikan 

dengan benda (berujud, bagian kekayaan, hak), ialah segala sesuatu yang 

dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek.4 Pengertian benda 

didalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah: “ Menurut 

paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang 

dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai hak milik.” 

Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang  

hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dapat dimiliki orang 

bukanlah termasuk pengertian benda menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (Buku II) seperti : bulan, bintang, laut, udara, dan lain-lain. Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata memberikan arti terhadap istilah barang 

(goed) adalah benda berujud fisik, material, dapat diraba. Jadi menunjuk 

kepada pengertian yang lebih khusus nyata, konkrit. Kadang-kadang Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata mencapuradukan pengertian benda dengan 

barang. Untuk menjernihkan perbedaan kedua pengertian itu, harus secara 

kasuistis individual hal itu diperhatikan dengan hati-hati dan seksama. 

Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa 

benda yang berupa barang dan hak dapat dikuasai oleh hak milik. Kata 

“dapat” menurut Prof. Marian Darus Badrulzaman mempunyai arti yang 

penting, karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat 

tertentu “sesuatu” itu belum berstarus sebagai objek hukum, namun pada 

saat-saat lain merupakan objek hukum, seperti aliran listrik. Sedangkan 

untuk menjadi objek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu 

penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat 

dijadikan sebagai objek perbuatan hukum.5 

Subekti berpendapat bahwa;6 pengertian yang paling luas dari 

perkataan benda (zaak) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. 

Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam 

hukum. Ada juga perkataan bend aitu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu 

 
4 Marian Darus Barulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, 

Alumni, Bandung 1997, h.35. 
5 Suejorno Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta,  2004, h. 14. 
6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, h. 60. 
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sebagai barang yang dapat tetlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang 

dimaksudkan kekayaan seseorang.  

Apabila dihubungkan dengan organ tubuh manusia, status organ 

tubuh manusia tidak jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata 

apakah sebagai barang atau benda karena Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata tidak konsekuen mempergunakan istilah benda atau barang. 

Kebendaan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan kebendaan 

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. 

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 503, 504, dan Pasal 505 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata telah ditentukan pembagian benda, Benda dalam 

ketentuan Pasal-Pasal tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu benda 

bertubuh dan tidak bertubuh (503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 

benda bergerak dan tidak bergerak (504 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata). 

Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak 

bergerak (onroerend) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan 

pemaikaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh 

undang-undang. Benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya diatur dalam 

Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan 

sebagai benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya adalah tanah dan semua 

hak yang berhubungan erat dengan yang melekat pada tanah tersebut, 

termasuk akar-akaran, tanaman, dan pohon-pohon yang melekat di atas 

tanah tersebut. 

Organ tubuh tidak masuk dalam lintas perdagangan adalah karena 

telah ada undang-undang yang mengatur tentang larangan perdagangan 

organ tubuh, Salah satu undang-undang yang mengatur hal larangan 

perdagangan organ tubuh adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 

Ketentuan pelarangan tersebut ada dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam undang-undang tersebut. Pengaturan 

dalam hal pelarangan tertera pada pengaturan Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007. 

Pada undang-undang ini pengaturan mengenai perdagangan organ 

tubuh manusia untuk tujuan transplantasi diletakkan pada definisi 

eksploitasi. Hal ini dikarenakan dalam definisi eksploitasi terdapat rumusan 

perbuatan yang dapat dipidana berupa pemindahan atau mentransplantasikan 

organ atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil 

maupun immaterial. Dari rumusan tersebut apabila ada seseorang uang 
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memindahkan organ tubuh miliknya kepada orang lain secara melawan 

hukum demi mendapat keuntungan akan dikenakan pidana.  

Untuk melihat apakah organ merupakan benda, selain dengan 

peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga 

mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai organ tubuh, yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Dalam Pasal 1 huruf e PP No. 18 

Tahun 1981 disebutkan transplantasi adalah rangkaian Tindakan kedokteran 

untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari 

tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk 

menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan 

baik. Maka organ tubuh manusia dapat dipindahkan dari seseorang kepada 

orang lain. Dengan demikian karena organ tubuh dapat dipindahkan dari 

tubuh seseorang ke tubuh orang lain, maka hak kepemilikian atas organ 

tubuh tersebut jua ikut berpindah. Organ tubuh sendiri adalah suatu objek 

yang nyata yang ada didalam tubuh seseorang, tetapi pengambilan atapun 

pemindahan organ tubuh tersebut hanya dapat dilakukan setelah pewaris 

atau pewasiat meninggal dunia. 

Dilihat dari apa yang telah diuraikan di atas, organ tubuh manusia 

sebagai objek dari suatu wasiat (testament) dapat dikategorikan sebagai 

benda yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan dan benda 

tidak bergerak karena sifatnya, hal ini cukup dapat dipahami sebab organ 

tubuh manusia termasuk sebagai benda diluar lalu lintas perdagangan yang 

artinya tidak dapat diperjualbelikan (diperdagangkan) oleh karena benda-

benda tersebut adalah : 

1. benda yang dilarang diperjualbelikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2.  benda tersebut adalah benda yang dipergunakan untuk 

kepentingan umum, dan tidak dimaksudkan untuk dimiliki 

oleh orang peroangan atau badan kesatuan. Benda-benda ini 

pada umumnya dimiliki oleh Negara, tetapi tidak dapat 

dipergunakan oleh Negara dalam lapangan hukum perdata; 

atau 

3. benda tersebut adalah benda yang karena sifatnya tidak 

mungkin dimiliki, seperti udara bebas, air di laut, walau 

demikian tidak menutup kemungkinannya bahwa dengan 

suatu upaya atau cara tertentu, misalnya udara tersebut 

kemudian dimurnikan oksigennya, atau air laut tersebut 

kemudian dikelola lebih lanjut, maka udara dan air tersebut 
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akan dapat menjadi milik seseorang yang dapat 

diperjualbelikan secara ekonomis. Benda yang disebutkan 

terakhir ini pada mulanya adalah benda yang tidak dimiliki 

atau res nullius.  

Disisi lain organ tubuh manusia juga berposisi sebagai benda tidak 

bergerak karena sifatnya, di mana organ tubuh manusia akan selalu menjadi 

satu kesatuan dengan tubuh seseorang yang berarti karena sifatnya tersebut 

organ tubuh bukanlah benda bergerak melainkan benda yang tidak bergerak 

karena sifatnya. 

Wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik yang objeknya 

adalah organ tubuh manusia dapat dilaksanakan karena organ tubuh manusia 

berposisi sebagai benda yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar 

perdagangan dan benda tidak bergerak karena sifatnya, artinya peralihan 

organ tubuh manusia berdasarkan akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris 

adalah perbuatan hukum sepihak yang di mana pemberi wasiat menyatakan 

bahwa organ tubuhnya akan disumbangkan kepada seseorang atau institusi 

yang ditunjuk pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia yang secara 

terang dan jelas tidak terdapat unsur komersil dalam konstruksi hukum 

tersebut. 

Maka dalam unsur transplantasi organ tubuh yang pastinya akan 

terjadi melalui wasiat yang berisi warisan organ tubuh menjadi privat 

sifatnya terhadap ataupun tertuju pada salah satu maupun perorangan ahli 

waris yang menjadi subjek pemberian warisan organ tubuh, hal ini dapat 

dibuktikan dengan wasiat yang dibuat dengan tujuan pemberian organ tubuh 

telah sah menurut majelis dilihat  dari persetujuan ataupun keinginan dari 

pewaris. Pada konteks ini pewaris yang memang merupakan orang atau 

perorang yang telah dinyatakan meninggal sebelum akhir hayatnya memberi 

ijin maka menjadi dasar wasiat tersebut dalam dilakukannya transplantasi 

organ tubuh, maka menurut undang-undang sebab akibat dari peristiwa 

waris yang objeknya adalah organ tubuh menjadi hak dan kewajiban 

terhadap hanya satu ahli waris yang tertuju pada maksud dari isi suatu 

wasiat. 

Maka dalam hal ini pemilihan objek wasiat belum diatur dalam 

undang-undang tetapi halnya ada dua bentuk yang di pahami dalam perdata 

sebagai objek wasiat yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, jika 

benda bergerak merupakan suatu hal yang keberlangsungannya berlanjut 

dan benda tidak bergerak adalah suatu hal yang tetap dan mutlak maka 

asumsi dari dimana letak organ tubuh sebagai objek waris dapat dikatakan 



42 

 

bahwa organ tubuh merupakan suatu hal yang tetap, maka dari 

keberlangsungannya organ tubuh ini menjadi suatu hal yang disumbangkan 

melalui transplantasi yang sifatnya tetap tapi berpindah tempat yang dapat 

dilihat sebagai tidak bergerak dan jika dalam asumsi benda bergerak organ 

tubuh tidak dapat memiliki keberlangsungan berlanjut yang dapat 

diperjualbelikan  karena aturan medis maupun undang-undang pembatasan 

organ tubuh ini tegas menyatakan bahwa organ tubuh tidak dapat diperjual 

belikan melalui legal standing dalam aturan undang-undang Kesehatan. 

 

1.1.5. Organ Tubuh Sebagai objek Kebendaan  

Dalam objek kebendaan di hukum perdata melalui KUHPer 

Kebendaan mempunyai 2 kualifikasi yaitu bergerak dan tidak bergerak yang 

mana benda bergerak adalah Benda bergerak adalah benda-benda yang 

karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan 

sebagai benda bergerak. Benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510 dan 

511 BW dan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, 

tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak 

bergerak. Benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506,507 san 508 BW. 

Berdasarkan hal ini organ tubuh dalam penafsiran kbbi adalah keseluruhan 

jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai 

ujung rambu,t alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia 

(binatang dan sebagainya). bicara alat-alat untuk berbicara; alat ucap; 

reproduksi organ tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai alat 

pengembangbiakan 

Misalnya jika dilihat dari contoh tanah, Segala sesuatu yang bersatu 

dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang (seperti tumbuh-

tumbuhan, buah-buahan yang dipetik, dan sebagainya) apabila dapat 

diasumsikan dengan tubuh manusia yang di dalamnya menjadi satu kesatuan 

dengan organ tubuh maka jika dilihat dari sifat benda tidak bergerak organ 

tubuh melekat menjadi satu kesatuan dengan tubuh manusia yang pada 

akhirnya dapat di kategorikan sebagai benda tidak bergerak. 

Maka dapat diartikan organ tubuh merupakan hal terpenting dalam 

manusia yang pada hakekatnya pada hukum kesehatan mengatuir bahwa 

organ tubuh pula merupakan objek yg tidak dapat diperjual belikan, tetapi 

dalam hal medis melalui aturan transplasi organ tubuh mdapat dipindah kan 

dengan alasan kesehatan maupun kemanusian , dan hal ini dapart 

disimpulakan bahwa sifatnya organ tubuh dapat dikategorokan benda tidak 

bergerak karena diluar jalur perdagangan, dapat dilihat pada pasal 64 UU 
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No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa Organ 

dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.  

Dengan katra lain hal ini menguatkan bahwa objek organ tubuh 

adalah hal yang bersifat privat, yang sesuai pada klasifikasi pada benda 

tidak bergerak dalam penggolongan buku kedua KUHPer. Selanjutnya, 

organ tubuh adalah suatu objek yang nyata yang ada di dalam tubuh 

seseorang, tetapi pengambilan ataupun pemindahan organ tubuh tersebut 

hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, 

berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah Penulis sampaikan diatas 

bahwa organ tubuh dapat dikatakan sebagai suatu kebendaan dan dapat 

dijadikan sebagai objek wasiat. 

 

1.2 Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Jika Ditinjau Dari 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU No.36 tahun 2009 

tentang Kesehatan 

1.2.1 Pengaturan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata 

 Di Indonesia hukum hukum positif yang digunakan sebagai 

perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal 

dunia diatur dalam hukum waris yang ada dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata sebagai kajian hukum waris barat dan Kompilasi Hukum 

Islam sebagai kajian yang digunakan untuk hukum waris islam. Wasiat 

merupakan cara mendisribusikan harta kepada kerabat terdekat yang bukan 

ahli waris. Tujuannya agar kerabat ini bisa mendapatkan harta warisan 

seperti halnya para ahli waris. Misalnya saja seorang anak angkat atau anak 

tiri yang mempunyai hubungan dekat dengan orang tua angkatnya. Namun 

Ketika orang tua angkatnya meninggal dunia dia tidak bisa mendapatkan 

harta warisannya. Wasiat menjadi solusi untuk kasus seperti ini. Wasiat 

yang dibuat secara tertulis pastinya mempunyai kekuatan pembuktian. 

Apalagi jika wasiat dibuat dengan akta otentik kekuatan pembuktiannya 

adalah kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara pewasiat dan 

penerima wasiat telah menerangkan apa yang tertulis dalam akta otentik 

tersebut.  

Kekuatan pembuktian mengikat inilah yang dapat sebagai alat bukti. 

Wasiat yang dibuat dengan akta otentik tidak dapat dibantahkan oleh 

siapapun termasuk ahli waris. Sehingga Ketika wasiat dibuat secara tertulis 

jarang terjadi masalah. Masalah kemungkinan muncul jika wasiat hanya 

dilaksanakan secara lisan antara pewasiat dengan penerima wasiat. Seperti 
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seseorang melakukan wasiat terhadap orang lain atau Lembaga akan tetapi 

para ahli waris tidak menyetujui adanya wasiat tersebut sehingga mereka 

tidak melaksanakan wasiat yang sudah dilakukan oleh pewaris. Sedangkan 

penerima wasiat tidak dapat mengakui adanya wasiat karena tidak ada alat 

bukti yang dapat digunakan untuk membenarkan bahwa telah terjadi wasiat.  

Menurut hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan harta 

warisan yaitu dengan cara sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-

undang karena ditunjuk dalam surat wasiat (Testament). Testament ialah 

suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang 

tersebut meninggal dunia, dimana isisnya tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-undagng.  

Testament atau bisa disebut dengan wasiat diatur di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata buku II tentang kebendaan Bab XII. Pada 

Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu 

“Testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan 

seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi agar terjadi setelah ia 

meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.  

Wasiat atau testament merupakan perbuatan hukum. Prosesnya 

adalah seseorang menentukan tentang apa yang akan terjadi dengan harta 

kekayaannya pasca kematiannya pasca kematiannya. Harta kekayaan 

menjadi permasalahan hukum yang sangat memerlukan penyelesaian secara 

tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. membuat 

wasiat adalah perbuatuan hukum, dimana seseorang menentukan tentang apa 

yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Testament 

perbuatan hukum yang mengayur ten tang perpindahan kepemilikan harta 

ini merupakan perbuatan hukum yang sepihak. 

Ketentuan wasiat atau testament sesuai dengan pasaln 930 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :  

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan 

menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai sesorang ketiga, 

maupun atas dasar pernyataan Bersama atau bertimbal balik”. 

Pelaksanaan wasiat adalah penghormatan terhadap kehendak 

terakhir dari pewaris yang sudah meninggal dunia. Meskipun 

seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk membuat wasiat. 

Namun setiap wasiat hendaklah dibuat dengan cara tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Ada tiga syarat wasiat yang harus dipenuhi oleh pewaris, jika syarat 

ini tidak terpenuhi maka wasiat sebagai keinginan terakhir pewaris tidak 

dapat ditunaikan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :  

1. Orang yang berwasiat 

2. Orang yang menerima wasiat 

3. Barang yang diwasiatkan 

Berdasarkan pada Pasal 875 : ”Surat wasiat atau testament adalah 

sebuah akta berisi pernyataan  seseorang tentang apa yang di kehendakinya 

terjadi setelah ia meninggal, yang dapat di cabut olehnya.” Sedangkan 

ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 : terdiri dari 2 cara, yaitu : 

1. Dengan alas hak umum : Erfstelling, yaitu memberikan 

warisan dengan tidak ditentukan bendanya secara 

tertentu. Misalna A mewasiatan ½ dari harta bendanya 

ada X. 

2. Dengan alas hak khusus : Legaat, yaitu memberikan 

wasiat yang bendanya  dapat ditentukan. Misalnya, A 

mewariskan rumah di Jalan Mawar Nomor 1 kepada X.7 

Pada ketentuan tersebut penelitian ini mengambil objek wasiat yang 

merupakan Organ tubuh, yang diambil dalam prestpetif hukum Kesehatan, 

objek perdata ini menjadi grand isu penelitian ini, yang nantinya akan 

menelah perbandingan dalam hukum Kesehatan. Berdasarkan pasal 65 ayat 

2 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur tentang 

pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus 

memperhatikan Kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat 

persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. 

Pada hukum perdata waris terdapat Kewajiban-kewajiban legaataris 

adalah pertama, menanggung semua beban pajak, keculai ditentukan lain, 

dan kedua legaataris tidak menanggung beban utang kecuali di tentukan lain. 

Sedangkan sebab-sebab batalnya legaat, yaitu karena bendanya tidak ada 

lagi dan orang yang akan dapat wasiat  tidak ada, sehingga tidak di kenal 

plaatsvervuling. Menurut Pasal 1001 KUHPerdata, surat wasiat akan gugur 

apabila : 

1. Ahli waris atau testament menolak; 

 
7 Muhammad Fhadel Usman, Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan 

waris menurut kitab undang-undang hukum perdata, 2018, Lex Privatum Vol.VI 

No.5, h. 128 
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2. Ahli waris testament tidak cakap menerima;8 

Dengan demikian, wasiat itu merupakan kehendak terakhir dari 

seseorang/pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali. 

Dalam Pasal 897 disebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 

genap delapan belas tahun tidak boleh membuat surat wasiat. 

Pada peristiwa hukum waris dapat diartikan bahwa pembagian atau 

pemberian harta atau benda warisan merupakan hak yang dimiliki mutlak 

oleh pewaris ke ahli waris hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pasal 897 

KUHPer, undang- undang mengatur peraturan selanjutnya melalui 

kebendaan yang keterkaitan dalam warisan, misalnya warisan berupa akta 

kepemilikan perusahaan yang pastinya hal ini berhubuhngan dengan 

undang-undang perusahaan yang mempunyai legal standing dalam peralihan 

kepemilikan perusahaan begitu pula wasiat merupakan salah satu unsur 

penting dalam pembuktian warisan dengan dilihatnya dari unsur wasiat, 

biasanya dalam peradilan wasiatlah menjadi kunci dalam pemberian 

warisan.  

Dalam bentuk apapun hal yang telah diwajibkan dalam wasiat 

kepada ahli waris akan disidangkan dengan pemberiannya warisan berupa 

hak dan kewajiban yang terisi dalam wasiat. Wasiat (testament), yaitu 

penyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meniggal 

dunia. Pada asasnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu 

pihak saja. Suatu waisat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta 

dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan 

kehendak sebagai Tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu 

datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain wasiat atau testament 

merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. 

Dan mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.9  

Wasiat yang merupakan bagian terpenting dari warisan dapat 

menjadi dasar pemberian warisan terhadap ahli waris temasuk jika didalam 

unsur warisan terdapat organ tubuh pastinya menjadi dasar pula pemberian 

warisan terhadap ahli waris. 

 

 

 
8 Ibid., 
9 Maman Suparman, Loc.Cit., hlm.105 



47 

 

 

 

3.2.2.  Kekuatan Hukum Wasiat Organ Tubuh Di Indonesia 

Dengan telah dibuatnya suatu surat wasiat yang menyatakan 

bahwa pendonor bersedia untuk mendonorkan organnya, hal ini tetap tidak 

dapat menghindarkan terjadinya suatu kendala dimana adanya penolakan 

dari ahli waris terhadap wasiat donor organ tersebut. Apabila hal itu 

terjadi, maka dokter dan pihak rumah sakit tidak akan melakukan 

eksplantasi organ tubuh pendonor. Apabila ditinjau dari doktin the right of 

self determination, maka seseorang berhak untuk menentukan apa yang 

akan dilakukan terhadap tubuhnya.  

Hak ini berarti orang tersebut memiliki suatu kewenangan atas 

tubuhnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sehingga orang 

tersebut mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak 

menggunakannya. The right of self determination merupakan prinsip yang 

mengakui hak setiap pribadi untuk memutuskan sendiri mengenai masalah 

kesehatan, kehidupan, serta kematiannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sejak dari masa kelahiran hingga kematian, manusia 

sebagai individu secara otomatis memiliki hak atas tubuhnya secara 

absolut.10 Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menyetujui atau menolak suatu tindakan medis 

2. Menjadi donor organ dan atau jaringan tubuh manusia 

3. Menjadi donor darah 

4. Menyumbangkan organnya (setelah ia meninggal dunia), 

seperti jantung atau mata 

5. Menyumbangkan seluruh badannya kepada laboratorium 

anatomi 

6. Menentukan untuk dikremasi setelah ia meninggal dunia. 

Beranjak dari doktrin tersebut, Leenen juga berpendapat bahwa 

hak penguasaan terhadap mayat pertama ada pada orang yang meninggal 

itu sendiri dan kemudian pada para ahli warisnya. Hak penguasaan 

manusia terhadap tubuhnya setelah dia meninggal dunia merupakan suatu 

hak penguasaan dari orang yang hidup, dan karena itu perlu mendapat 

 
10 Indriani O. Honarto , Aspek Hukum Perdata Terkait Donor Organ melalui 

Surat Wasiat, 2014,  jurnal lab hukum UI Vol.04 No.20, H.20 
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perlindungan. Hak yang dibicarakan di sini adalah hak pribadi orang yang 

tetap berlaku setelah kematiannya. Orang itu sendiri yang harus 

menentukan apa yang dapat dilakukan dengan tubuhnya. Kedudukan 

hukum dari tubuh itu berubah dengan meninggalnya orang yang 

bersangkutan, di mana para ahli warisnya itu yang memperoleh hak 

penguasaan atas tubuh orang yang meninggal dunia, sejauh orang yang 

meninggal dunia itu sendiri tidak menggunakan haknya tersebut.11 

Dengan demikian, berdasarkan pada doktrin the right of self 

determination di atas, pada saat seseorang membuat wasiat untuk 

mendonorkan organnya, hal itu berarti orang itu telah menentukan apa 

yang akan dilakukan pada tubuhnya pada saat dia meninggal dunia nanti. 

Hak untuk menentukan apa yang akan terjadi dengan tubuhnya setelah dia 

meninggal dunia nanti merupakan hak pribadi dari orang tersebut, 

sehingga ahli waris seharusnya tidak diperkenankan untuk menolak wasiat 

pendonoran organ tersebut. 

Selanjutnya, apabila ditinjau dari ketentuan hukum mengenai 

transplantasi organ di Indonesia, maka perlu dilihat ketentuan yang ada 

dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 dan Pasal 10 ayat (1) jo 

Pasal 2 huruf a PP No. 18 Tahun 1981. Dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 36 

Tahun 2009 disebutkan bahwa pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh 

dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang 

bersangkutan dan mendapatkan persetujuan pendonor dan/atau ahli waris 

atau keluarganya. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 2 huruf a PP No. 

18 Tahun 1981 menyebutkan bahwa transplantasi alat dan atau jaringan 

tubuh manusia dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis pendonor dan 

atau keluarganya yang terdekat setelah pendonor meninggal dunia. 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa persetujuan 

dapat diberikan oleh salah satu pihak saja, yaitu pendonor atau 

keluarganya. Hal ini juga didukung dengan ketentuan Pasal 13 PP No. 18 

Tahun 1981 yang menyatakan persetujuan pendonoran organ dan atau 

jaringan tubuh manusia memiliki syarat, yaitu diberikan secara tertulis di 

atas kertas bermaterai dan disaksikan oleh dua orang saksi.  

Kemudian penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat juga 

telah dijelaskan dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mana 

menjelaskan bahwa : 

 
11 Ibid., 
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a. Dibolehkan jika mendesak. Para ulama di Tanah Air 

dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 

III Tahun 2009, telah menetapkan; hukum melakukan 

transplatasi kornea mata kepada orang yang 

membutuhkan adalah diperbolehkan, apabila sangat 

dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk 

menyembuhkan. 

b. Manusia bukan pemilik organ. ''Pada dasarnya, 

seseorang tak mempunyai hak untuk mendonorkan 

anggota tubuhnya kepada orang lain, karena ia bukan 

pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi, karena 

untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan 

dan dilaksanakan sesuai wasiat,'' demikian salah satu 

bunyi butir fatwa MUI itu. 

c. Orang hidup haram mendonorkan matanya. Para ulama 

dalam fatwanya juga menyatakan, orang yang hidup 

haram hukumnya mendonorkan kornea mata atau organ 

tubuh lainnya kepada orang lain. 

Bolehnya berwasiat untuk mendonor. Ijtima ulama 

memperbolehkan seseorang berwasiat untuk mendonorkan kornea matanya 

kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan 

dengan niat tabarru' (prinsip sukarela dan tidak bertujuan komersial).12 

Hal ini berarti, dengan dibuatnya suatu wasiat oleh pewaris untuk 

mendonorkan organnya, maka tindakan pengambilan dan pemindahan 

organ yang dilakukan setelah pendonor meninggal dunia adalah legal 

karena sebelumnya telah ada persetujuan dari pendonor sebagai pemilik 

tubuh tersebut, sehingga persetujuan dari pihak ahli waris atau keluarga 

pendonor tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, apabila ditinjau dari hukum 

perdata, dalam Pasal 874 KUHPerdata disebutkan bahwa: “Segala harta 

peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian 

ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat 

wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.” Hal ini berarti, 

apabila ada surat wasiat, maka yang lebih diutamakan adalah kehendak 

pewaris dengan mengenyampingkan. hak ahli waris menurut undang-

 
12 Shihab, Quraish, Islam Mazhab Indonesia, Mirzan Media Utama, Jakarta 

2002, h. 250 
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undang. Dengan demikian, apabila pewaris membuat wasiat untuk 

mendonorkan organnya, maka hal tersebut seharusnya dilaksanakan, 

karena hal itu merupakan kehendak dari pewaris, dan berdasarkan pada 

ketentuan Pasal 874 KUHPerdata, kehendak pewaris lebih didahulukan 

daripada hak ahli waris, sehingga ahli waris tidak memiliki hak untuk 

berkeberatan dengan wasiat tersebut.  

Sementara itu Pembuatan wasiat dalam hukum Islam dapat 

dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Terhadap wasiat yang 

diucapkan secara lisan juga berlaku sah, sepanjang diucapkannya 

dihadapan dua orang saksi atau notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat 

1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wasiat dilakukan secara lisan 

dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau 

dihadapan Notaris. Idealnya setiap perbuatan hukum harus dapat 

dibuktikan dengan alat bukti yang dikenal oleh Undang-Undang, maka 

perbuatan hukum wasiat juga sebaiknya dibuat secara tertulis di hadapan 

notaris.20 

Dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat 

baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas 

siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang 

diwasiatkan. 

Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat 

wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Dalam penelitian ini 

yang menjadi objek adalah organ tubuh manusia. Seseorang yang akan 

menjadi calon donor organ tubuh, harus mengisi dan menandatangani 

formulir pernyataan calon donor disertai persetujuan ahli waris, berusia 18 

tahun sampai 60 tahun, berbadan sehat, melampirkan fotocopy KTP, 

kemudian calon donor akan mendapatkan kartu calon donor organ tubuh. 

Untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka perlu dibuat surat wasiat 

dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. 

Saat pewasiat meninggal dunia, pihak keluarga harus segera 

memberitahukannya kepada pihak penerima organ agar dapat dilakukan 

pengoperasian di rumah sakit untuk melakukan pemindahan atau 

transplantasi organ tubuh. Dalam proses transplantasi ini, pihak keluarga 

tidak berhak untuk mendapat penggantian apapun dari pihak lain, hal ini 

diberlakukan sebagai rasa penghormatan terhadap harkat dan martabat 

manusia yang pada dasarnya bukan merupakan suatu barang yang dapat 

diperdagangkan dan tidak boleh diperjualbelikan. 
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Selain itu, dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan yang 

berkaitan dengan adanya surat wasiat, pewaris dapat menunjuk seseorang 

yang diberi tugas untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya berkaitan 

dengan surat wasiat yang dibuatnya.24 Dengan demikian, sehubungan 

dengan adanya wasiat untuk mendonorkan organ tubuhnya, maka harus 

dilihat di dalam wasiat tersebut siapakah yang diberikan kewenangan 

untuk menjadi pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat bertugas untuk 

melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pewaris berkaitan dengan surat 

wasiat yang dibuatnya. Tugas pelaksana wasiat ini tidak hanya terbatas 

pada pembagian warisan saja, tetapi juga dapat berupa penyelesaian yang 

berkaitan dengan kematian pewaris. Dengan demikian, pelaksana wasiat- 

lah yang berhak menentukan apakah pendonoran organ tersebut akan tetap 

dilakukan atau tidak.  

Pemberi wasiat yang akan memberikan harta bendanya terhadap 

orang lain yang bukan ahli warisnya wajib memperhatikan legitieme 

portie yang dimiliki oleh para legitimaris. Legitieme portie atau bagian 

mutlak menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus 

diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-

undang, yang terhadap orang yang meninggal dunia tidak boleh 

menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih 

hidup, maupun sebagai wasiat, ketentuan tersebut tertcantum dalam Pasal 

913 BW. 

Dalam melaksanakan isi dari surat wasiat yang dalam hal ini organ 

tubuh manusia sebagai objeknya, pemberi wasiat pada umumnya akan 

mencantumkan salah seorang ahli warisnya sebagai pelaksana wasiat, 

ketentuan tersebut diatur dalam suatu akta autentik yang dibuat dihadapan 

Notaris  dengan dihadiri oleh dua orang saksi Pasal 938 juncto Pasal 939 

BW dan dapat juga turut menghadirkan para ahli waris untuk mengetahui 

penandatanganan surat wasiat tersebut agar dikemudian hari tidak 

menimbulkan permasalahan hukum di antara para ahli waris. 

Organ tubuh manusia sebagai objek wasiat yang wajib 

dilaksanakan perintahnya tidaklah merugikan para legitimaris oleh karena 

organ tubuh manusia bukanlah benda yang termasuk dalam lingkup harta 

kekayaan, telah dijelaskan sebelumnya organ tubuh manusia berposisi 

sebagai benda yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan 

yang berarti organ tubuh bukanlah objek warisan yang harus 

memperhatikan legitieme portie para legitimaris karena pada prinsipnya 
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objek-objek yang beralih menurut pewarisan hanyalah objek yang terkait 

dengan harta kekayaan si pewaris yang dapat dinilai secara komersil 

sedangkan organ tubuh manusia bukanlah objek yang memiliki nilai 

komersil karena dengan tegas dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan 

Pasal 64 ayat (2) UU Kesehatan. 

Ahli waris tidak seharusnya berkeberatan dengan keputusan 

pewaris yang ingin mendonorkan organnya. Hal ini dikarenakan ahli waris 

hanya berhak menuntut bagian warisan harta kekayaan mereka masing-

masing atau hanya sebatas legitieme portie-nya saja. Sedangkan dalam hal 

ini organ tubuh merupakan objek wasiat yang tidak dapat dibagi, dengan 

demikian organ tubuh tidak dapat menjadi objek tuntutan ahli waris. 

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis jelaskan di atas, maka 

dapat diketahui bahwa kekuatan hukum wasiat yang dibuat oleh pewaris 

untuk mendonorkan organnya lebih kuat dibandingkan dengan penolakan 

dari ahli waris atau keluarga pewaris. Dengan demikian, secara teori, ahli 

waris atau keluarga pewaris tidak memiliki kewenangan untuk menolak 

wasiat pendonoran organ tersebut. 

 

3.2.4. Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Menurut 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

Dilihat dari  pasal 65 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, mengatur tentang pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh 

dari seorang donor harus memperhatikan Kesehatan pendonor yang 

bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau 

keluarganya. 

Pada proses pengambilan organ tubuh atau pemindahan dalam 

istiliah medis disebut dengan transplantasi menurut undang-undang hal ini 

pula diatur dalam Pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta 

Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa : 

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat 

dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam 

rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh 

manusia yang tidak berfungsi dengan baik.”  

Berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, undang-undang 

Kesehatan pula telah mengatur tentang transplantasi dalam legal 

standingnya, hal ini ada dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat ( 3 ) Undang-
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Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah : “(1) Transplantasi 

organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 

dikomersilkan. (2) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan 

dengan dalih apapun.” 

Ketentuan pada undang-undang yang berlaku dalam Tindakan 

transplantasi organ tubuh dapat dilihat bahwa dalam tujuan kemanusiaan 

transplantasi organ tubuh dalam dilakukan. Tujuan kemanusiaan merupakan 

perbuatan untuk memberikan kemudahan atau kesembuhan pada penerima 

transplantasi sebagaimana yang dimaksu adalah orang perseorangan yang 

membutuhkan transplantasi organ tubuh. Hal ini dapat dibenarkan dalam 

medis selama pada pelaksanaannya sesuai pada aturan yang berlaku menurut 

aturan undang-undang maupun aturan medis.  

Pada aturan medis terdapat pula banyak praktek-praktek medis yang 

riskan pertanggung jawabanya misalnya pada Tindakan malpraktek medik 

oleh dokter memang mungkin saja terjadi, baik karena kesengajaan ataupun 

karena kelalaian. Bagaimanapun juga sebagai manusia biasa yang penuh 

dengan kekurangan, dokter tidak bisa lepas dari kemungkinan untuk 

melakukan kekeliruan dan kesalahan karena merupakan sifat kodrat 

manusia. Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktek Kedokteran, “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek 

kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional”13: dasardasar hukum yang memberikan perlindungan hukum 

terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, halhal yang harus 

dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum, dan alasan 

peniadaan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktek 

medis.  

Dasar-Dasar Hukum Yang Memberikan Perlindungan Hukum 

Terhadap Dokter Dalam Menjalankan Profesi Kedokteran Ketentuan hukum 

yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam 

Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran, Pasal 24 Ayat (1), jo Pasal 27 

Ayat (1) dan Pasal 29 UndangUndang Kesehatan, dan Pasal 24 Ayat (1) PP 

Tentang Tenaga Kesehatan  

 
13 Mudakir Iskandar Syah, Tuntutan Pidana & Perdata Malpraktik, Permata Aksara, Jakarta, 
2011, hal. 5 
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Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Dokter Untuk Menghindarkan Diri 

Dari Tuntutan Hukum Informed Consent Dalam menjalankankan profesinya 

Informed Consent merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang 

dokter. Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu.”informed” yang 

mengandung makna penjelasan atau keterangan (informasi), dan kata 

“consent” yang bermakna persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian 

Lex et Societatis, Informed Consent mengandung pengertian suatu 

persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat 

informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala 

resikonya.14 

Pada konteks pemberian organ tubuh pastinya melalui pertimbangan 

dari kebutuhan pada penerima, harus ada kesepakatan atau persetujuan 

dalam pendonor maupun orang terkait dalam proses donor organ tubuh. Hal 

ini pula didasarkan pada kesepakatan yang dibuat secara sehat, menurut 

hukum ini juga merupakan salah satu peristiwa hukum yang kesepakatan 

dapat dikatakan sebagai negosiasi menuju perjanjian. Jika pada perjanjian, 

maka adapula unsur lain yang harus dipenuhi selain unsur kemanusiaan 

maupun medis hal ini dapat dilihat dari pasal 1320 KUHPer yang mengatur 

tentang syarat sahnya perjanjian. Pada salah satu syaratnya seseorang yang 

melakukan perjanjian haruslah cakap hukum yang pada KUHPer orang atau 

perseorangan merupakan orang yang sehat dan berumur dua puluh satu 

tahun atau sudah menikah. Dalam undang-undang Kesehatan yang mengatur 

tentang transplantasi berisi pula tentang pembatasan terhadap dilakukannya 

transplantasi organ tubuh diluar dari apa yang telah diatur dalam undang-

undang Kesehatan.  

Wasiat yang merupakan salah satu bentuk unsur perintah atau 

anjuran terhadap ahli waris yang akan menjadi penerima aktiva maupun 

masiva dari pewaris pada objek warisan yang tertulis pada wasiat dapat 

menjadi acuan dasar jika adanya pembagian warisan.  

Objek warisan yang berupa organ tubuh pastinya dalam wasiat 

memiliki sebuah tujuan pada dasarnya pewaris telah menulis secara sadar 

dan sepakat pada pemberian objek yang telah ditulis melalui wasiat. Hal ini 

dapat kita asumsikan bahwa kesepakatan dalam unsur transplantasi organ 

tubuh telah terpenuhi melalui ijin dalam wasiat, maka ahli waris pula dapat 

memiliki hak dan kewajiban setelah adanya ijin dalam pemberian organ 

tubuh.  

 
14 Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik, ANDI, Yogyakarta, 2010, hal. 85. 
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Hak dan kewajiban tersebut berupa : 

Hak : 

1. Menentukan sikap terhadap harta peninggalan  

2. Menerima diam-diam atau tegas 

3. Menerima dengan catatan 

4. Menolak warisan 

Kewajiban : 

1.  Memelihara Hak Pewaris 

2. Cara pembagian warisan 

3. Melunasi hutang 

4. Melaksanakan wasiat 

Dalam unsur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris 

tentunya terdapat konsekuensi terhadap pilihan menerima atau menolak 

warisan yang telah diatur dalam KUHPer, menerima warisan, penerimaan 

suatu warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, 

terjadilah dengan tegas penerimaan itu jika seorang didalam suatu tulisan 

otentik atau tulisan dibawah tangan menamakan dirinya waris atau 

mengambil kedudukan demikian. Penerimaan dengan diam-diam jika 

seorang waris melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan 

maksudnya untuk menerima wasiat tersebut dengan dasar hukum Pasal 1048 

KUHPerdata.  

Menolak warisan, dilakukan secara tegas dengan pernyataan yang 

dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya 

telah terbuka warisan itu. Ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah 

menjadi ahli waris dan tidak dapat digantikan haknya oleh keturunannya 

dengan dasar hukum Pasal 1057, 1058, dan 1060 KUHPerdata. 

Organ tubuh yang menjadi konteks penelitian ini adalah organ tubuh 

yang menjadi objek wasiat. Pada penerimaan yang dimaksud dalam hal ini 

adalah organ tubuh maka adanya proses transplantasi organ tubuh yang pula 

dalam undang-undang Kesehatan prosedurnya harus terpenuhi maka pada 

ahli waris dapat menjalankan hak dan kewajibannya melalui kebutuhan dan 

fungsi dari organ tubuh yang merupakan objek wasiat.  

 


