


› Medik:
Manfaat bagi pasien
T k l i K d kt  t i i i  dllTeknologi Kedokteran: terapi imunosupresi, dll

› Nonmedik: agama, hukum, budaya, etika, 
dan moraldan moral



1. Autograft, yaitu pemindahan dari satu tempat ke
tempat lain dalam tubuh itu sendiri, mis. operasi
jantung skin graftjantung, skin graft.

2. Allograft, yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh
lain yang sama spesiesnya.

3. Isograft, yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh
lain yang identik, misalnya pada kembar identik.

4. Xenograft, yaitu pemindahan dari satu tubuh ke4. Xenograft, yaitu pemindahan dari satu tubuh ke
tubuh lain yang tidak sama spesiesnya.





A. Transplantasi inti sel : cloning
B. Transplantasi embrio : Embrio Transfer (ET)
C. Transplantasi jaringan

• Kulit, Cornea, Sumsum tulang, Tulangg g
tengkorak, transplantasi wajah

D. Transplantasi organg
• Ginjal, Jantung, Hepar





Pasal 2.
Seorang dokter harus senantiasa melakukanSeorang dokter harus senantiasa melakukan
profesinya sesuai dengan standar profesi
tertinggi.
Pasal 7d.
Setiap dokter harus senantiasa mengingat
akan kewajiban melindungi hidup maklukakan kewajiban melindungi hidup makluk
insani.
Pasal 10.Pasal 10.
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan
mempergunakan segala ilmu dan
keterampilannya untuk kepentingan pasien.



UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Pasal 33

l b h kit d lih1. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ
dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan
obat dan atau alat kesehatan, serta bedah
plastik dan rekonstruksi.

2. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuhp g j g
serta transfusi darah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan
kemanusiaan dan dilarang untuk tujuang j
komersial.



Pasal 34Pasal 34

1. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanyag j g
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

2. Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari
seorang donor harus memperhatikan kesehatan
donor yang bersangkutan dan ada persetujuandonor yang bersangkutan dan ada persetujuan
ahli waris atau keluarganya.

3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
penyelenggaraan transplantasi sebagaimanapenyelenggaraan transplantasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 1.d.
› Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran

untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuhp j g
manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam
rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan
atau jaringan yang tidak berfungsi dengan baik

Pasal 10.
› Persetujuan tertulis pasien
Pasal 11Pasal 11
› Dilakukan oleh dokter yang ditunjuk Menkes
› Tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat

b i d   b katau mengobati donor yang bersangkuta



Pasal 14
› Pengambilan alat/jaringan tubuh manusia dari

korban meninggal dunia → persetujuan tertulis
keluarga terdekatkeluarga terdekat

Pasal 16
› Donor atau keluarga donor yang meninggal

dunia tidak berhak atas kompensasi material 
apapun sebagai imbalan transplantasi

Pasal 17Pasal 17
› Dilarang memperjualbelikan alat atau jaringan

tubuh manusia
Pasal 18
› Dilarang mengirim dan menerima alat atau

jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk kejaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke
dan dari luar negeri




