
 

 
 

 

 

Seminar Sehari 

 

 

BEROBAT DENGAN STEM CELLS 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
Oleh: Wawan Gunawan A. Wahid, Lc. M.Ag. 

[Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah] 

 

 

Sabtu, 22 Dzulhijjah 1437 H / 24 September 2016 M 

Auditorium Skill Lab FKIK UMY, RS PKU Muhammadiyah 

Jalan Wates, Gamping, Sleman, Yogyakarta 

 

 

as 



 
 



BEROBAT DENGAN STEM CELLS  DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
1
 

 

Oleh: Wawan Gunawan Abdul Wahid
2
 

 

Pendahuluan 

Awal abad 21 ini dunia ilmu pengetahuan didominasi 

oleh perbincangan perkembangan teknologi yang terkait 

dengan persoalan etika pada biologi atau bioetika. Human 

embryonic stem cells, cloning manusia, projek ‘human genom’ 

diyakini akan menjadi isu primadona bukan hanya pada abad 

ini, tetapi pada millenium ini. Sebagai illustrasi di Amerika 

Serikat perdebatan tentang tiga tema di atas menempati tempat 

utama dalam jurnal-jurnal ilmiah. Pencarian pada Nexis 

Academic Search baik sebagai ‘headlines’ maupun sebagai 

‘lead paraghraph terms’ pada makalah-makalah utama yang 

berbahasa Inggris pada tahun 2007 terdapat 1783 berita terkait 

stem cells. Millenium ini ditandai dengan kemajuan luar biasa 

dalam bidang ilmu pengetahuan biomedis. 

Kemajuan tersebut mengundang perdebatan pada aspek 

moral terkait riset tentang human embryonic stem cells. 

Kelompok yang setuju penggunaan human embryonic stem 

cells memajukan alasan bahwa menyelamatkan kehidupan 

manusia dan menyembuhkan penyakit adalah hal yang 

menjanjikan dari human embryonic stem cells yang pada 

gilirannya akan memungkinkan para dokter untuk mengganti 
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jaringan yang rusak pada luka diabetes, penyakit parkinson dan 

sebagainya. Sementara kelompok yang menolak beralasan 

tidak dapat menerima eksploitasi dan pengrusakan yang akan 

dilakukan pada embryo manusia sebagai sumber dari stem cells 

tersebut.  

Karena pengobatan dengan pemanfataan stem cells ini 

telah masuk ke dunia Islam perlu kiranya ummat Islam
3
 

khususnya di Indonesia terlibat dalam perdebatan ini. Makalah 

sederhana ini coba untuk sedikit urun rembug membaca 

persoalan pemanfataan stem cells dalam perspekif hukum 

Islam. 

 

Stem Cells: Pengertian, Sifat, Asal-usul dan Manfaat 

Stem Cells adalah sel yang belum mengalami diferensiasi 

dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang 

menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Stem 

cells juga diebut sel punca, atau sel induk, juga sel batang. 

Stem cells berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti 

sel-sel tubuh yang rusak. Kerika stem cells memnelah sel yang 

baru mempunyai potensi untuk tetap menjadi sel punca atau 

menjadi sel jenis lain dengan fungsi yang lebih khusus, 

misalnya sel otot, sel darah merah, sel otak dan seterusnya. 

Secara umum stem cells memiliki sifat-sifat sebagai 

berkut: 

1. Memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi sel lain. Ini 

bermakna stem cells mampu untuk berkembang menjadi 

berbagai jenis sel matang. Misalnya sel saraf, sel otot 

rangka, sel pankreas, sel jantung dan lain-lain. 

2. Memiliki kemampuan untuk memperbaharui atau 

regenerasi dirinya sendiri (sel regeneratif). Dalam hal ini 
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stem cells dapat membuat salinan sel yang persis sama 

dengan dirinya melalui pembelahan sel. 

Stem cells ditemukan dalam berbagai jaringan tubuh. 

Karena itu stem cells dibagi menjadi beberapa penamaan 

berdasarkan asal-usul selnya: 

1. Zygote, yaitu sel pada tahap sesaat setelah sperma 

berkonsepsi dengan sel telur atau ovum. 

2. Embryonic Stem Cells, yaitu sel yang diambil dari innercell 

mass dari suatu blastocyst. Biasanya terdiri dari 50 hingga 

150 sel. Embryo ini berusia lima hari pasca pembuahan. 

3. Vetus, yaitu perkembangan pada fase setelah embrio 

sebelum kelahiran.  

4. Stemcells darah tali pusat yaitu sel yang diambil dari darah 

plasenta dan tali pusat segera setelah bayi lahir. Ini 

merupakan jenis dari hematopoiestemcells. Ada juga yang 

mengelompokannya pada adultstem cells. 

5. Adultstem cells, yaitu sel yang diperoleh dari jaringan 

dewasa, antara lain dari sumsum tulang. 

Stem cells bermanfaat dalam dunia pengobatan. Karena 

itu para ahli saat ini terus melakukan penelitian untuk 

memanfaatkan stem cells dalam berbagai penyakit. 

Pemanfaatan stem cells untuk dunia pengobatan disebut 

sebagai cells based therapy. Ini dilakukan dengan transplantasi 

stem cells pada organ yang rusak.  Transplantasi ini bertujuan: 

1. Memperoleh pertumbuhan sel-sel baru yang sehat pada 

jaringan organ tubuh manusia. 

2. Menggantikan sel-sel spesifik yang rusak akibat penyakit 

atau cedera tertentu dengan sel-sel baru yang 

ditransplantasikan. 

 

Pemanfaatan Stem Cells dalam Perspektif Hukum Islam 



 
4 

Setelah memperhatikan beberapa penjelasan 

sebagaimana disampaikan terhadulu penyusun menawarkan 

tiga skenario pembacaan. Pertama pembacaan ijtihad bayani. 

Kedua pembacaan maqashid asy-syari’ah. Dimaksud dengan 

ijtihad bayani adalah menelusuri keterangan (bayan) al-Quran 

dan as-Sunah yang diperkirakan terkait dengan persoalan stem 

cells. Adapun pembacaan maqashid asy-syari’ah adalah 

menggunakan perspektif maqashid atas persoalan pemanfaatan 

stem cells. Sedangkan pembacaan burhani adalah 

mengasumsikan kemungkinan terjadinya temuan baru para ahli 

terkait pemanfaatan embryo manusia yang baru konsepsi yakni 

mengambil sel dari embryo tanpa merubah jaringan sel dalam 

embryo. 

 

Skenario Ijtihad Bayani  

Memposisikan penggunaan stem cell sebagai salah satu 

alternatif pengobatan bagi manusia kiranya beberapa nash 

berikut dapat dihubungkan dengan dengan persoalan stem 

cells: 

Allah Yang Maha Bijaksana berfirman bahwa 

Muhammad saw adalah suri tauladan bagi kaum Mulsimin dan 

ummat manusia. Kerana itu apa yang dituntunkannya 

merupakan satu panduan yang harus diindahkan.  Friman 

tersebut berbunyi: 

َوةْ ْاللِْْرَُسولِِْْفْْلَُكمْ ََْكنَْْلََقدْ  س 
ُ
مَْْاللَْْيَر ُجوََْكنَْْلَِمنْ َْحَسنَةْ ْأ َو  َْواْل 

َِخرَْ ْ[12/األحزاب(ْ]12)َْكِثرًياْاللَْْوََذَكرَْْاْل 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah” 
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ًساَْقتََلَْْمنْ  َِْْنف  ْنَْْبَِغري  وْ ْف س 
َ
ر ِضِْْفْْفََسادْ ْأ

َ َماْاأل  نَّ
َ
يًعاْانلَّاَسَْْقَتَلَْْفَكأ ََْجِ

يَاَهاَْوَمنْ  ح 
َ
َماْأ نَّ

َ
يَاَْفَكأ ح 

َ
يًعاْانلَّاَسْْأ [21/املائدة]ََْجِ

ر َسل نَاكََْْوَما
َ
ْْأ َةًْْإِّلَّ ْ[201ْ،201/األنبياء(ْْ]201)ْلِل َعالَِميَْْرَْح 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam” 

ُقواْفَان تَُهواَْعن هَُْْنَهاُكمْ َْوَماْفَُخُذوهُْْالرَُّسوُلْْآَتَاُكمَُْْوَما ْإِنَّْْاللََْْواتَّ
ْ[1/احلرش]ْال ِعَقاِبَْْشِديدُْْاللَْ

Berkaitan tuntunan Rasulullah saw terkait ikhtiar 

manusia melakukan pengobatan, antara lain, ditemukan nash-

nash hadis sebagai berikut: 

ْْقالقالْرشيكْبنْأسامةْسمع:ْْعالقةْبنْزيادْعن ْفإنْتداووا:
ْالصحيحيْىلعْاملستدرك)ْدواءْهلْوضعْإّلْداءْيضعْلمْتعاىلْالل

ْ(102ْص/2ْْْجْاتللخيصْفْاذلهيبْتعليقاتْمعْللحاكم
“Berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak ciptakan 

penyakit melainkan dia citakan obatnya” (Hadis riwayat al-

Hakim) 

ْوْعليهْاللْصىلْاللْرسولْنىه:ْْقالْعنهْاللْريضْهريرةْأيبْعن
ْمعْللحاكمْالصحيحيْىلعْملستدركااخلبيثْادلواءْعنْسلم

ْ(444ْص/4ْْْج)ْ-ْاتللخيصْفْاذلهيبْتعليقات
“Nabi saw melarang mengkonsumsi obat yang jelek” (hadis 

riwayat al-Hakim) 
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ْْاللْعبدْعنْوائلْأيبْعن ْفيماْشفاءكمْجيعلْلمْتعاىلْاللْأن:
ْتعليقاتْمعْللحاكمْالصحيحيْىلعْاملستدركعليكمْحرم

(444ْص/4ْْْج)ْ-ْاتللخيصْفْاذلهيب
“Dari Abdillah dia berkata, Nabi saw 

bersabda:’Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan 

kalian dari sesuatu yang Allah haramkan atas kalian” (Hadis 

riwayat al-Hakim). 

ِرَمةََْْعنْ  ْْاب ِنَْْعِنِْْعك  ْْاللِْْرَُسوُلْْقَاَلَْْقاَلَْْعبَّاس  ْوََسلَّمَْْهَِْعلَي ْْاللَُْْصىلَّ
رََّْْلْ ارََْْوَّلََْْضَ (44ْص/4ْْْج)ْ-ْأْحدْمسندَِْضَ

“Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah saw 

bersabda:”Tidak boleh merugikan orang dan tidak boleh 

membalas kerugian kepada orang lain...” (Hadis Riwayat 

Ahmad dari Ibnu Abbas). 

Membaca keseluruhan nash-nash al-Quran dan al-Hadis 

di atas kiranya terungkap bahwa Islam mengajarkan bahwa 

setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Penyediaan obat yang 

dilakukan oleh para ahli merupakan upaya yang sangat mulia. 

Sedemikian mulianya upaya mengobati satu manusia sama 

dengan upaya untuk menghidupkan kemanusiaan pada 

umumnya.  Pada saat yang sama Islam mengingatkan ikhtiar 

para ahli untuk menemukan pengobatan penyakit tidak 

didasarkan pada cara-cara yang dilarang agama termasuk yang 

merugikan pihak lain apatahlagi mengakibatkan hilangnya 

persona manusia. Karena pengobatan dengan cara 

menghilangkan satu nyawa manusia sama dengan 

menghilangkan nyawa manusia secara keseluruhan. 
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Skenario maqashid asy-syari’ah.  

Kata maqashid adalah jama’ dari maqshad yang 

bermakna tujuan sehingga maqashid bermakna tujuan-tujuan. 

Dengan demikian kata maqashid asy-syari’ah dapat dimaknai 

sebagai “maksud-maksud syari’at”. Kata “maqashid” atau  

maksud  bisa juga dimaknai hikmah-hikmah yang menjadi 

tujuan ditetapkannya hukum. Hikmah ini pasti menyertai 

ditetapkannya hukum karena Allah tidak mungkin menciptakan 

hukum tanpa suatu  tujuan atau hikmah. Dalam nash hikmah 

atau tujuan ini kadang disebutkan secara langsung kadang tidak 

disebutkan.  Dengan demikian maqashid asy-syari’ah  ialah 

upaya memahami nash-nash al-Qur’an dan Hadis dengan  

memperhatikan tujuan atau hikmah di ditetepkannya hukum.
4
 

Maqashid asy-syari’ah diklasifikasikan menjadi tiga 

klasifikasi, yaitu (1) maqashid asy-syariah umum, (2) maqashid 

asy-syariah parsial, dan (3) maqashid asy-syariah spesifik. 

Yang pertama bermakna tujuan syariah secara keseluruhan 

ketentuan hukum syari’ah. Yang kedua bermakna tujuan 

syariah pada bagian tertentu. Misalnya tujuan syariah dalam 

bidang ahwal syakhshiyah, muamalah dan seterusnya. 

Sedangkan yang ketiga adalah tujuan dari satu ketentuan 

hukum syariah tertentu. Misalnya, tujuan diwajibkannya 

berpuasa ramadlan itu menjadikan pelakunya sebagai seorang 

yang bertakwa.
5
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Tujuan syariah secara menyeluruh adalah terciptanya 

kemaslahatan manusia. Kemaslahatan adalah segala sesuatu 

yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia 

sekaligus menghindarkan manusia dari kemudaratan dan 

kerusakan. Kemaslahatan pokok yang menjadi tujuan syariah 

adalah terwujudnya lima kepentingan esensial manusia, yaitu, 

perlindungan terhadap keberagamaan, hidup, akal, keturunan 

dan harta kekayaan.
6
 

Terkait pembacaan atas persoalan stem cells, dua dari 

maqashid syariah di atas sangatlah terkait erat. Pertama tujuan 

menjaga jiwa (hifzh an-nafs). Kedua, tujuan menjaga 

keberagamaan (hifzh ad-din). Menjaga jiwa bermakna 

memelihara jiwa dari berbagai kemungkinan cacat dari yang 

sederhana hingga yang cacat yang membawa kematian. Itu 

dilakukan dalam bentuk upaya saling menghormati dri satu 

sama lain, diharamkannya membunuh dan bersikap sewenang-

wenang kepada orang lain, dilarangnya bunuh diri, 

diberlakukannya hukuman kisas, tuntunan untuk melakukan 

konsumsi makanan yang menguatkan dan menghindari dari 

berbagai konsumsi makanan dan meninuman yang 

melemahkan.
7
  

Menjaga agama atau keberagamaan adalah menjaga 

nilai-nilai agama yang diejawantahkan dalam bentuk 

penanaman nilai-nilai akidah serta mempraktekannya dalam 

kehidupan, menghindarkan diri dari dari berbagai perbuatan 

yang merusak akidah, mengerjakan berbagai perintah dan 

menjauhi yang dilarang agama, menghiasi diri dengan akhlak 

utama.
8
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Hemat penulis dengan pembacaan maqashid asy-syariah 

kiranya stem cells melalui pemanfaatan embryo baru itu jelas 

dilarang agama karena bertentangan dengan tujuan menjaga 

keberagamaan dan menjaga jiwa karena di dalamnya 

terkandung tindakan meniadakan (jiwa) manusia sekaligus 

bertentangan dengan akhlak mulia yang mestinya dijaga dalam 

keberagamaan seseorang.    

Sejauh telaah penulis dua pembacaan di atas sudah dianut 

oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sejak tahun 2008. 

Ini diutarakan oleh A.F. Wibisono dari Muhammadiyah dan M. 

Ridwan Lubis dari Nahdlatul Ulama dalam Diskusi Panel 

tentang Perkembangan Terapi Sel Punca yang diselenggarakan 

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
9
 Pandangan 

Muhammadiyah dan NU sejalan Kristen dan Katolik bahwa 

terapi stem cells hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

tali pusat, jaringan sel orang dewasa dan hewan.  

 

Penutup 

Dari awal hingga akhir kiranya telah terpetakan bahwa  

1. Islam menghargai ikhtiar pengobatan sebagai salah satu 

upaya untuk menjaga hidup manusia.  

2. Pengobatan yang dituntunkan Islam adalah pengobatan 

yang tidak bertentangan dengan titah agama dan akhlak 

mulia. 

3. Pengobatan dengan memanfaatkan stem cells dibenarkan 

melalui pemanfaatan tali pusat dan jaringan sel orang 

dewasa,   

4. Pemanfaatan embryonic stem cells tidak dapat dibenarkan 

kerana bertentangan dengan titah agama dan akhlak mulia. 
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