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1 O i M di1.Operasi Medis
Perlakuan operasi menurut syariat p y
hukumnya mubah yang bertujuan untuk 
kemaslatan hidup disamping memberikan 
d hid d l d idorongan hidup dan lepas dari 
najis,dampak negatif pada tubuh dan 
ancaman kematian serta merubahancaman kematian serta merubah 
sunnatullah seperti:

1. Khitan:membersihkan dari najis,mencegah1. Khitan:membersihkan dari najis,mencegah 
kanker pada alat vital dan mencegah 
kemandulan



2. Bedah plastik2. Bedah plastik
Jika bertujuan untuk menambah kecantikan 

seperti memancungkan hidung mengecilkanseperti memancungkan hidung,mengecilkan 
bibir,menambah dagu kedepan maka 
cendrung makruh,jika merubah sunnatullah g ,j
hukumnya haram.

Tetapi jika itu menambah stabilitas diri sepertiTetapi jika itu menambah stabilitas diri seperti 
sumbing,polip,patah tulang,maka hukumnya 
mubah(boleh)( )



3 Transplantasi organ3. Transplantasi organ
Jika bertujuan penyelamatan kehidupan akibat 

tabrakan kanker infeksi penyakit yangtabrakan,kanker,infeksi penyakit yang 
mempengaruhi fungsi ginjal,patah 
tulang,transplantasi mata karena kerusakan 
mata dll,maka dalam rangka 
mempertahankan hidup hukumnya mubah, 
dan jika keadaannya mendesak makadan jika keadaannya mendesak maka 
hukumnya wajib yang jika tidak dilakukan 
transplantasi dapat menyebabkan kematian.transplantasi dapat menyebabkan kematian.



4 Operasi transeksual4. Operasi transeksual
Pada awalnya muncul dugaan bahwa operasi 

k d it i i kkeperawanan pada wanita semacam ini akan 
menyebabkan penipuan kepada calon suami 
si gadis karena kesucian sang istri adalah halsi gadis,karena kesucian sang istri adalah hal 
yang sangat diharapkan suami,dan 
menghilangkan tanda atas ketidaksuciannyamenghilangkan tanda atas ketidaksuciannya 
berarti menyembunyikan hakikat sang istri. 



Hal ini telah terjadi secara nyata akan tetapiHal ini telah terjadi secara nyata akan tetapi 
pertimbangan tertentu akan membuka 
wawasan kita bahwa hal tersebut tidakwawasan kita bahwa hal tersebut tidak 
selamanya benar dalam kenyataan,dan apa 
yang dilakukan oleh dokter tidak ada unsuryang dilakukan oleh dokter tidak ada unsur 
penipuan didalamnya terhadap calon suami 
dari segi syariat,melainkan qarinah syariat g y , q y
hukumnya mubah.



Tetapi jika perlakuan pertimbanganTetapi jika perlakuan pertimbangan 
mudharat,penipuan pengembalian 
keperawanan untuk menutup zina yangkeperawanan untuk menutup zina yang 
dilakukan gadis tersebut dan membawa 
mudharat nyata maka hukumnya harammudharat nyata maka hukumnya haram, 
pertentangan dengan tuntutan Allah didalam 
tafsir Ibnu Qayyim,An-nisa ayat 25Q yy , y



5 Bedah mayat5. Bedah mayat
Jika itu tujuannya untuk ilmu pengetahuan 

sebagai study comperative terhadapsebagai study comperative terhadap 
kejadian-kejadian mayat sebelumnya maka 
hukumnya mubah.

Tetapi jika bedah mayat dilakukan untuk 
mengambil organ tubuhnya atau 

tk t b i if t imengawetkannya atau sebagai manifestasi 
animisme dan dinamisme maka hukumnya 
haramharam. 



Bahkan ketika mayat diotopsi dibongkarBahkan ketika mayat diotopsi,dibongkar 
kuburannya untuk membuka tabir 
kematiannya dan penelitian proseskematiannya dan penelitian proses 
pembunuhan(kematian)sebagai unsur balas 
dendam membuktikan asal-usul kematiandendam,membuktikan asal usul kematian 
baik dalam keperluan polisi atau keluarga 
menurut mazhab Syafii tidak dibenaran dan y
cenderung haram,karena dapat menganiaya 
si mayat.



Hadist riwayat Nasai:Hadist riwayat Nasai:
“janganlah engkau rusak tubuh si mayat, 

h i t i tisesungguhnya ia merasa teraniaya seperti 
hidupnya,apaka engkau tidak merasa 
kezoliman kepada saudaramu maka wajibkezoliman kepada saudaramu maka wajib 
bagimu membayar imbuh(pengganti 
kerusakan)kerusakan).




