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A. Pendahuuan 

  Kemajuan spektakular teknologi medis pada zaman modern sungguh-

sungguh banyak membawa berkah kepada kemanusiaan. Berkat tekonologi 

tersebut, berjuta-juta orang dapat diselamatkan dari gerogotan penyakit, yang 

beberapa abad lalu masih merupakan suatu yang mustahil. Namun dalam waktu 

bersamaan, ada sejumlah kasus di mana banyak orang sakit yang berkat 

kemajuan teknologi medis tadi dapat diselamatkan hidupnya, tetapi penyakitnya 

tetap tidak dapat disembuhkan. Hidupnya dapat dipertahankan, namun orang itu 

tidak dapat dipulihkan dari penyakitnya  secara berarti. Dalam keadaan demikian, 

perpanjangan hidup baginya hanya merupakan perpanjangan penderitaan belaka. 

Dari sini timbul pertanyaan: apakah hidup yang seperti itu masih layak untuk 

dipertahankan, dan apakah tidak lebih baik diakhiri saja. Inilah apa yang disebut 

etanasia, yaitu memperpendek hidup pasien dengan penyakit terminal atas dasar 

belas kasih dan dengan tujuan membebaskannya dari penderitaan.1 Jadi 

kemajuan teknologi, yang dapat menolong banyak pasien untuk dapat 

mempertahankan hidupnya, juga dalam sejumlah kasus membawa persoalan baru 

yang berujung pada pilihan terminasi hidup bagi sejumlah orang modern. 

 Dalam perjalanan waktu persoalan eutanasia tidak hanya berhenti pada 

terminasi hidup pasien akut yang penyakitnya sudah terminal dan penderitaan rasa 

sakit yang amat berat belaka, akan tetapi merambat kepada orang segar bugar, 

namun mengalami kesepian hidup (loneliness) di hari tuanya karena tidak memiliki 

siapa-siapa lagi. Ini kasus yang terjadi pada Simona De Moor, seorang nenek 

                                                           
 Materi disampaikan dalam Halaqah Nasional “Terminasi Hidup, Bunuh Diri dengan 

Bantuan Medis, dan Perawatan Paliatif,” diselenggarakan oleh Pusat Studi Kedokteran Islam UMY 
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 Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Ketua Majelis 
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2 
 

 

Belgia, 85, yang masih sehat dan segar, tetapi merasakan kesendirian yang 

mendalam kerena tidak ada keluarga, sehingga ia memutuskan untuk melakukan 

bunuh diri dengan bantuan dokter (physician-assisted suicide).2  

 Lebih jauh lagi, kini berkembang suatu jenis industri baru, yaitu “suicide 

tourisme” atau “death tourism” (wisata bunuh diri / wisata kematian) yang 

berkembang melalui kemudahan-kemudahan yang disediakan kemajuan teknologi 

dan globalisasi perjalanan internasional. Dengan wisata bunuh diri atau wisata 

kematian dimaksudkan suatu perjalanan keluar dari tempat di mana seseorang 

berdomisili ke tempat atau negeri lain di mana eutanasia sah dilakukan dengan 

tujuan menjalani tindakan terminasi hidup. Negeri yang populer untuk suicide 

tourisme adalah Switzerland, meskipun rakyatnya tidak menyenangi julukan 

sebagai destinasi wisata bunuh diri ini. Di sini terdapat sebuah klinik bunuh diri 

yang bernama Dignitas yang mengatur perjalanan mereka yang hendak 

melakukan perjalanan wisata bunuh diri.3 Pada tanggal 7 Juli 2009, Sir Edward 

Downes, 85, seorang pemimpin orkestra Inggris terkemuka, dan istrinya  Lady 

John, 74, melakukan “perjalanan wisata” ke Zurich, Switzerland. Di sana mereka 

mengunjungi Klinik Dignitas yang pegawainya menyiapkan “cocktail of 

barbiturates”. Mereka berbaring berhadapan sambil berpegangan. Dalam 

beberapa menit saja setelah meneguk koktail tersebut mereka pun meninggalkan 

dunia yang fana ini. Lady John mengidap sakit kanker stadium akhir dan Edward 

Downes sakit rabun dan agak tuli, tetapi tidak mengidap penyakit terminal.4    

 Di Indonesia, meskipun belum ada praktik eutanasia, tetapi telah terjadi 

beberapa kali permohonan eutanasia. Misalnya kasus SJ pada tahun 2005 oleh 

suami dan keluarganya dimohonkan izin ke pengadilan untuk dieutanasia karena 

sakit yang dideritanya.5 Sebelumnya Nyonya Ag juga diminta kepada Rumah Sakit 

                                                           
2
 Mail Online, 15 September 2015, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3234917/ 

Elderly-woman-85-reveals-decided-euthanasia-five-minutes-daughter-died-documentary-follows-

journey-death.html>, diakses Senin, 09-12-2019. 

3
  Al-Alosi, “A Time to Fly and a Time to Die: Suicide Tourism and Assisted Dying in 

Australia Considered,” Marquette Benefits and Social Welfare Law Review, Vol. 17: 2 (2016), h. 

262-263.  

4
 Safyan, “A Call for International Regulation of the Thriving "Industry" of Death Tourism,” 

Loyala of Los Angles International and Comparative Law Review, Vol. 33: 2/3 (2011), h. 287. 

5
 “Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia adalah Keputusan Terbaik,” Tempo, online, 

Sabtu, 19 Februaru 2005, diakses 24 Januari 2020. 
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untuk dieutanasia oleh suaminya, tetapi ditolak oleh pihak Runah Sakit.6 Dan 

beberapa kasus permintaan eutanasia lainnya. 

 Hingga pertengahan abad lalu, eutanasia umumnya dipandang sebagai 

perbuatan pidana. Namun setelah itu, peradaban kontemporer bergerak ke arah 

dekriminalisasi terminasi hidup dengan fasilitas medis ini dan memegangi prinsip 

bahwa eutanasia dinyatakan sah secara hukum untuk dilakukan. Untuk itu 

bermunculanlah berbagai undang-undang yang melegalisasi percepatan kematian 

ini.7 Bahkan kematian dengan cara demikian disebut “kematian bermartabat” 

(death with dignity), seperti ditunjukkan oleh nama undang-undang dari Negara 

Bagian Oregon di Amerika Serikat, yang diberi judul Death with Dignity Act, yang 

diundangkan tahun 1994 dan berlaku efektif tahun 1997.8 Lebih dari itu 

dikembangkan pula suatu pandangan baru tentang ideologi hidup yang bertititik 

tolak pada kosep “beban tak produktif” sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur-

Jendral Australia, Bill Hayden, pada tahun 1995. Inti pandangannya adalah bahwa 

ada suatu titik di mana generasi mendatang berhak untuk dibebaskan dari beban-

beban tak produktif. Pendapat Hayden ini kemudian didukung oleh mantan 

Gubernur South Australia, Mark Oliphant (w. 2000), yang menyatakan bahwa para 

kolega lanjut usia seharusnya mati dan jika tidak, hal itu akan mengacaukan 

dunia.9 Pandangan ini mendorong kepada suatu etika bahwa eutanasia sukarela 

adalah suatu tuntutan etis untuk kemaslahatan tertinggi bagi masyarakat (for the 

greater good of society) dan, bilamana dikaitkan dengan undang-undang eutanasia 

Oregon, merupakan suatu kematian “bermartabat”. 

 Kehadiran praktik eutanasia dalam dunia modern kita sekarang bukan tanpa 

penentang. Berbagai pandangan dan aliran dalam masyarakat dunia 

menentangnya dengan keras, termasuk kalangan agamawan. Di Vatikan, pada 

hari Senin, 28 Oktober 2019, ditandatangani suatu deklarasi yang menentang 

praktik eutanasia dalam berbagai bentuknya serta dipandang bertentangan 

                                                           
6
 “Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif,” Detiknews, online, Sabtu, 24 

Oktober 2004, diakses 24 Januari 2004.  

7
 Misalnya di Belanda tahun 2001, di Belgia tahun 2002, Luxembourg tahun 2009, dan 

Canada tahun 2016. Preston, “Death on demand? An analysis of physician-administered 

euthanasia in The Netherlands,” British Medical Bulletin, Vol. 125 (2018), h. 146. 145–155 

8
 Purvis, “Debating Death: Religion, Politics, and the Oregon Death With Dignity Act,” Yale 

Journal of Biology and Medicine, Vol. 85 (2012), h. 271, kolom 2, dan 277, kolom 1. 

9
 Gent, “The Lethal Corruption of Euthanasia,” Quadrant, Vol. 63: 7/8 (Jul-Aug 2019), h. 91. 
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dengan agama dan merupakan perbuatan keliru secara etika, yang oleh 

karenanya harus dilarang tanpa kecuali.10  

 Masalah eutanasia memang bukan masalah baru. Problematika praktik 

medis ini telah diperdebatkan dengan sengit sejak awal parohan kedua abad lalu 

dan masih terus berlangsung hingga sekarang, seperti tercermin dalam deklarasi 

Vatikan 2019 tadi. Perdebatan yang terus menghangat ini dipicu oleh sejumlah hal, 

antara lain terjadinya pola hubungan dokter-pasien dari bersifat paternalistik 

kepada prinsip otonomi, dan terjadinya perubahan tempat kematian dari rumah 

pada zaman lampau ke rumah sakit dalam suasana yang asing dan jauh dari 

kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Juga dikarenakan oleh kesepian 

kaum lansia serta kehilangan kepercayaan terhadap solidaritas masyarakat. Oleh 

karena itu para penentang eutanasia menyerukan bahwa bukan terminasi hidup 

sebagai jalan yang harus ditempuh, melainkan adalah peningkatan solidaritas dan 

etika altruistik dalam masyarakat dengan mengembangkan sistem perawatan 

paliatif yang kuat dan penyediaan suasana psiko-sosiologis yang memadai untuk 

kaum lanjut usia, khususnya orang muhtadar (dying person).  

 Agama Islam, tentu juga termasuk yang menentang eutanasia. Namun 

bagaimana argumennya dan bagaimana pandangannya menyangkut perawatan 

paliatif dan penyantunan kaum lanjut usia perlu diklarifikasi secara jelas dan 

dirumuskan secara sistematis. Inilah tujuan makalah ini. 

B. Pengertian dan Kategorisasi Eutanasia 

1. Pengertian 

 Kata “eutanasia” diserap dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu 

“eu” yang bermakna senang, tanpa sakit, dan “thanatos” yang berarti mati. Dengan 

demikian, eutanasia berarti mati menyenangkan dalam arti tanpa penderitaan dan 

rasa sakit.11 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia eutanasia diartikan sebagai 

                                                           
10

 “A Position Paper of the Abrahamic Monotheistic Religions on Matters Concerning the 

End-of-Life,” dokumen deklarasi yang ditandatangani di Vatikan, Senin, 28 Oktober 2019 (naskah 

tidak diterbitkan). 

11
 Fatwa dari European Council for Fatwa and Research (ECFR) Nomor 42 (3/11) Tahun 

1424/2003 Tentang Eutanasia, dalam al-Jadī‘, (ed.), al-Qarārāt wa al-Fatāwā aṣ-Ṣādirah ‘an al-

Majlis al-Ūrubbī li al-Iftā’ wa al-Buḥūṡ munżu Ta’sīsihi (1417 H / 1997 M) wa Ḥatā ad-Daurah al-

‘Isyrīn (1431 H / 2010 M) (Beirut: Mu’assasat ar-Rayyān li aṭ-Ṭibāʻah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 

1434/2013), h. 96-97; dan Smith, Life and Morality: Contemporary Medico-Moral Issues (Dublin: Gill 

& Macmillan Ltd, 1996), h. 178.  
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tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang atau hewan 

piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan 

mudah atas dasar perikemanusiaan.”12 Sementara itu Kamus Kedokteran Dorland 

memberikan definisi eutanasia lebih sempit dengan membatasinya pada manusia 

di mana dikatakan bahwa eutanasia adalah mengakhiri dengan sengaja hidup 

seseorang yang menderita penyakit dengan rasa sakit yang hebat dan tidak dapat 

disembuhkan berdasarkan rasa kasihan.13 Dalam Kamus Hukum, eutanasia 

didefinisikan sebagai penghilangan nyawa tanpa rasa sakit untuk meringankan 

sakaratul maut seorang penderita yang tak ada [harapan] akan sembuh lagi.14 

Dalam eutanasia tercakup unsur-unsur adanya tindakan memperpendek hidup, 

tindakan memperpendek itu dilakukan terhadap pasien terminal, dan dasar 

tindakan itu adalah rasa kasihan dan tujuannya untuk membebaskannya dari 

penderitaan.  

 Di samping eutanasia, yang sering disebut secara lebih lengkap physician-

administered euthanasia (eutanasia yang dilakukan dokter), terdapat pula apa 

yang disebut sebagai bunuh diri dengan bantuan dokter (physician-assisted 

suicide). Dengan terma ini dimaksudkan proses terminasi hidup sendiri oleh 

seseorang dengan melibatkan dokter yang memberi petunjuk medikasi yang 

dilaksanakan sendiri oleh orang berangkutan.15 Di sini dokter tidak melakukan 

medikasi; dia hanya memberi resep dan petunjuk cara melaksanakan dan 

pelaksanaan medikasi dilakukan sendiri oleh yang besangkutan. Sedangkan 

dalam eutanasia, dokter terlibat aktif melakukan medikasi seperti dalam hal pasien 

tidak bisa bertindak karena dalam keadaan koma atau tidak dapat melakukan 

sesuatu, lalu eutanasia dilakukan oleh dokter.16  

 Jadi terminasi hidup manusia dengan fasilitas medis itu ada dua macam, 

yaitu: (1) eutanasia yang dilakukan dokter (physician-asministered euthanasia) dan 

                                                           
12

 Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke-19, edisi 

ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.384, kolom 1. 

13
 Dorland, Kamus Kedokteran Dorland, alih bahasa Huriawati Hertanto, dkk. (Jakarta: 

Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), h. 775, kolom 1. 

14
 Anonim, Kamus Hukum (Bandung: Penerbit Umbara, 2016), h. 105. 

15
 Preston, “Death on demand? An analysis of physician-asministered euthasia in The 

Netherkands,” British Medical Bulletin, Vol. 125 (2018), 146, kolom 1.  

16
 Thurston, “Physician-Assisted Death: A Selected Annotated Bibliography,” Law Library 

Journal, Vol. 111: 1 (2019-3), h. 32. 



6 
 

 

(2) bunuh diri dengan bantuan dokter (physician-assisted suicide). Eutanasia 

selalu terkait dengan penyakit yang diderita yang sifatnya terminal dan tidak dapat 

disembuhkan lagi. Sementara bunuh diri dengan bantuan dokter tidak selalu 

dikaitkan dengan adanya penyakit yang diderita. Dalam kasus ini bisa saja orang 

bersangkutan segar bugar, tetapi tidak berkeinginan untuk melanjutkan hidupnya 

karena karena suatu atau atau lain sebab, lalu melakukan bunuh diri dengan 

bantuan dokter (physician-assisted suicide),  seperti kasus Simona de Moor yang 

disebutkan di atas. 

 Terdapat banyak istilah yang digunakan oleh berbagai kalangan untuk 

menggambarkan terminasi hidup, seperti death with dignity (kematian 

bermartabat), physician-assisted dying (kematian dengan bantuan dokter), aid in 

dying (bantuan untuk mati), end of life (mengakhiri hidup), dan masih banyak yang 

lain.17 Tetapi dua istilah yang didefinisikan di atas mewakili dua kategori penting 

terminasi hidup secara umum. 

2. Macam 

 Para pengkaji eutanasia membeda-bedakan eutanasia menjadi beberapa 

macam dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari segi aktif-pasifnya, eutanasia 

biasanya dibedakan menjadi eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Dengan 

eutanasia aktif dimaksudkan eutanasia yang dilakukan oleh seorang fasilitator 

(seperti pemberi layanan kesehatan) yang tidak saja menyediakan dan 

memberitahukan cara melakukan eutanasia, tetapi juga melakukan secara riil 

tindakan medikasi untuk mematikan pasien. Singkatnya dalam eutanasia aktif 

dokter melakukan penyuntikan obat kepada pasien dalam dosis yang mematikan. 

Sebaliknya adalah eutanasia pasif, yaitu sikap tidak berbuat dari dokter di mana ia 

tidak melanjutkan pengobatan yang sedang berlangsung atau ia melepaskan alat 

penopang hidup seperti respirator atau selang penyalur makanan (feeding tube).18 

Konsep eutanasia pasif ini kontroversial, apakah ini merupakan suatu bentuk 

eutanasia atau sama sekali bukan eutanasia.19 

 Dari segi ada tidaknya persetujuan yang bersangkutan, eutanasia 

                                                           
17

 Ibid., h. 33-34. 

18
 Garner, (ed. in chief), Black’s Law Dictionary, h. 673; Anonim, Kamus Hukum, h. 105. 

19
 Garrard dan Wilkinson, “Passive Euthanasia,” Journal of Medical Ethics, Vol. 35 (2005), 

h. 64 dan seterusnya.  
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dibedakan menjadi eutanasia sukarela (voluntary euthanasia), eutanasia tidak atas 

kemauan sendiri (nonvoluntary euthanasia), dan euthasia tidak atas persetujuan 

pasien (involuntary euthanasia). Eutanasia sukarela (voluntary euthanasia) adalah 

eutanasia yang dilakukan atas permintaan yang bersangkutan. Sementara 

eutanasia tidak atas kemauan sendiri (nonvolunter) adalah eutanasia yang 

dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam ketidakmampuan untuk 

menyatakan kehendak karena tidak sadar atau koma atau karena idiot dan 

semacamnya. Dalam konteks ini eutanasia dilakukan atas permintaan keluarga 

atau karena keputusan dokter sendiri. Sedangkan eutanasia tidak atas persetujuan 

pasien (involuntary euthanasia) adalah eutanasia yang dilakukan tanpa 

persetujuan pasien walaupun pasien mampu menyatakan kehendaknya, tetapi 

dilakukan oleh dokter atas pertimbangannya di mana ia melihat perpanjangan 

hidup tidak akan bermanfaat dan hanya memperpanjang penderitaan yang 

bersangkutan.20  

 Dari segi tujuan terdapat dua kategori eutanasia, ialah eutanasia langsung 

dan eutanasia tidak langsung. Eutanasia langsung adalah eutanasia tindakan yang 

memang secara sengaja ditujukan untuk melakukan terminasi hidup pasien. 

Sedangkan eutanasia tidak langsung adalah suatu tindakan medikasi yang 

bertujuan untuk melakukan peningkatan perawatan untuk meringankan 

penderitaan pasien dan mengurangi rasa sakitnya dengan memberikan obat yang 

mempunyai dampak memperpendek usia pasien. Ini adalah tindakan pengobatan 

dengan dua akibat, yaitu (1) meringankan penderitaan rasa sakit pasien dengan 

memberikan obat sedatif atau narkoba, tetapi pada sisi lain (2) pemberian obat 

tersebut membawa akibat mempercepat kematian pasien.21  

C. Pro dan Kontra Eutanasia 

 Seperti telah disinggung terdahulu, sejak pertengahan abad lalu, 

masyarakat modern, khususnya dalam kebudayaan Barat, mengubah 

pandangannya tentang terminasi hidup manusia secara medis ke arah 

dekriminalisasi. Sejalan dengan itu pendukung “kematian secara bermartabat” ini 

terus bertambah.  

                                                           
20

 Garner, (ed. in chief), Black’s Law Dictionary, h. 672-673; dan Al-Alosi, “A Time to Fly 

and a Time to Die,” h. 260. 

21
 Pasche, “The Pros and Cons of Euthanasia Reexamined,” Irish Theological Quarterly, 

Vol. 58: 1 (1992), h. 15. 
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 Di Amerika Serikat pada tahun 1973, 53 % penduduknya menyetujui praktik 

eutanasia. Jumlah ini naik menjadi 59 % di tahun 1977 dan 64 % pada tahun 

1990.22 Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat, termasuk bagian dari suatu 

negara yang awal melegalisasi eutanasia secara formal melalui penetapan 

Undang-Undang Kematian Bermartabat tahun 1994 dan berlaku efektif tahun 

1997. Tetapi adalah Belanda yang dipandang sebagai negara paling liberal dalam 

praktik eutanasia. Ada tiga fase perkembangan sikap terhadap eutanasia di negeri 

kincir angin ini hingga sekarang. Fase pertama adalah fase perdebatan yang 

cenderung membenarkannya, meskipun secara hukum tidak sah. Ini berlangsung 

antara tahun 1968 hinngga tahun 1985. Tahun 1985-2006 merupakan tahun 

legalisasi eutanasia secara berangsur yang dimulai dengan keputusan Mahkamah 

Agung Belanda yang mebenarkannya hingga ditetapkannya Undang-Undang 

Terminasi Hidup Atas Permintaan dan Bantuan Bunuh Diri tahun 2001 (berlaku 

efektif tahun 2002) hingga tahun 2006 di mana jumlah kasus eutanasia stabil. Fase 

ketiga adalah tahun 2007 hingga sekarang di mana terjadi lonjakan kasus 

eutanasia di Belanda.23 Tahun 2007 kasus terminasi hidup berjumlah 2120 dan 

tahun 2017 meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 6019 kasus.24 Negara atau 

bagian negara juga semakin banyak yang melegalisasi undang-undang terminasi 

hidup. Di Amerika Serikat, negara-negara bagian yang telah mengesahkan 

terminasi hidup secara hukum antara lain adalah California, Colorado, District of 

Colombia, Hawaii, Montana, Oregon, Vermont, dan Washington.25 Pada tingkat 

nasional negara-negara yang membenarkan terminasi hidup adalah Belanda, 

Belgia, Luxembourg, dan Canada.26 Di Switzerland, bunuh diri dengan bantuan 

orang lain adalah sah sejak tahun 1937. Menurut pasal 115 KUHP negara ini, 

membantu seseorang untuk bunuh diri bukan suatu tidak pidana selama yang 

membantu tidak memiliki motif pribadi.27  

                                                           
22

 Kaukanas-Pisier, “Association for the Right to Die in Dignity,” Concillium, No. 179 (1985), 

h. 50. 

23
 Boer, “Dialectics of lead: fifty years of Dutch euthanasia and its lessons,” International 

Journal of Environmental Studies, Vol . 75: 2 (2018), h. 239. 

24
 Preston, “Death on demand? An analysis of physician-administered euthanasia in The 

Netherlands,” British Medical Bulletin, Vol. 125 (2018), h. 147. 

25
 Thurston, “Physician-Assisted Death,” h. 39-45. 

26
 Preston, “Death on demand?, h. 146. 

27
 Al-Alosi, “A Time to Fly and a Time to Die,” h. 262-263. 
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 Argumen-argumen yang dikembangkan untuk mendukung eutanasia dan 

bunuh diri atas bantuan dokter ini berkisar pada teori kualitas hidup dan hak asasi 

serta otonomi manusia, serta asas manfaat dalam prinsip etika. Rodriquez 

menyarikan keseluruhan argumen para pendukung terminasi hidup ini dalam 

beberapa butir berikut: 

1) Argumen kualitas hidup yang menyatakan bahwa hidup yang layak untuk 

dijalani adalah hidup yang berkualitas, sehingga apabila suatu hidup tidak lagi 

mempunyai kualitas, maka tidak layak untuk diteruskan dan ketika itu mati 

lebih baik dari menjalani hidup yang sudah tidak berarti lagi.  

2) Argumen otonomi dan hak asasi manusia melihat bahwa manusia adalah 

makhluk yang memiliki nilai-nilai intrinsik, penyandang kebebasan, dan 

penentu akhir dari nasib dirinya sendiri. Hal yang membatasi tindakannya 

adalah kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain, kewajiban 

memenuhi komutmennya dan menahan diri untuk tidak merugikan orang laim. 

Termasuk ke dalam wilayah otonomi dan hak asasi manusia itu adalah hak 

untuk menentukan cara dan kapan ia mati. Tidak ada satu kekuatan apa pun 

yang dapat merenggut hak ini darinya, karena perenggutan tersebut berarti 

merampas hak dasarnya dan menodai kehormatannya sebagai agen yang 

otonom.28 

3) Argumen yang berpusat pada pasien, yang berarti bahwa dalam melihat 

problem eutanasia hendaknya tidak berpusat pada dokter yang berfungsi 

sebagai penyembuh, tetapi perhatian harus dipusatkan pada pasien sebagai 

orang yang paling berkepentingan. Apabila penyembuhan tidak lagi mungkin 

dan rasa sakit pasien sudah tidak tertanggungkan, maka fungsi dokter harus 

beralih dari penyembuhan kepada pembebasan pasien dari derita sakit yang 

tidak tertahankan sesuai dengan kehendak pasien sendiri.29 

4) Argumen ekonomi, yaitu bahwa karena kemajuan teknologi modern 

memungkinkan orang hidup lebih panjang dari keadaan yang dapat kita rawat 

sendiri (hidup dalam beban orang lain), maka ada suatu tanggung jawab untuk 

mati dengan pertimbangan agar tidak membebani orang-orang yang kita cintai 

                                                           
28

 Rodriquez, “The Arguments for Euthanasia and Physician-Assisted Suicide: Ethical 

Reflections,” The Linacre Quarterly: Vol. 68: 3 (2001), h. 253. 

29
 Angell, “May Doctors Help You to Die?” The New York Review of Books, 

<https://www.nybooks.com/articles/2012/10/11/may-doctors-help-you-die/>, diakses 27 Januari 

2020. 

https://www.nybooks.com/contributors/marcia-angell/
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dengan beban yang memberatkan mereka. Pada saat biaya medis terus 

membengkak dan kemampuan memikulnya kian berkuarang, maka tidak etis 

untuk meneruskan perawatan mahal yang juga tidak efektif bagi pasien 

terminal. Saat itu mati adalah pilihan tidak terelakkan.30     

D. Pandangan Hukum Islam 

 Untuk melihat pandangan Hukum Islam terkait terminasi hidup akan 

digunakan perspektif maqasid syariah yang dikaitkan dengan hirarki norma hukum 

dalam Hukum Syariah. 

1. Maqasid Syariah 

 Secara harfiah maqasid berati tujuan atau maksud, sehingga maqasid 

syariah, secara leksikal, berarti tujuan atau maksud syariah. Ini menggambarkan 

setiap ketentuan syariah mempunyai tujuan dan tujuan syariah itu menjadi 

wawasan yang memberikan arah dalam ijtihad hukum mengenai suatu masalah. 

 Secara terminologis dengan maqasid syariah, sebagaimana ditegaskan oleh 

Ibn ‘Āsyūr (w. 1393/1973), adalah “makna dan hikmah yang diperhatikan Pembuat 

Syariah dalam semua atau sebagian besar penetapan-penetapan hukum 

syariah.”31 Yang dimaksud dengan “makna” di sini bukanlah makna dalam istilah 

sehari-hari, yaitu “arti”. Akan tetapi yang dimaksud dengan terma ini adalah 

terminologi dalam ilmu usuk fikih yang berarti “kausa finalis” (al-‘illah al-fāʻilah), 

yaitu sebab yang didahului oleh akibat. Kausa finalis adalah lawan dari kausa 

efisien, yaitu sebab yang mendahului akibat. Contoh kausa finalis, misalnya, 

keinginan seseorang untuk mendapatkan gelar magister dalam cabang ilmu 

tertentu menjadi sebab ia kuliah lagi. Jadi kuliah lagi adalah akibat (yang 

mendahului sebab) dari tujuan mendapatkan gelar magister. Contoh lain dalam 

Hukum Islam di Indonesia kehendak untuk melindungi institusi keluarga, 

khususnya wanita dan anak, menjadi sebab dibuatnya ketentuan hukum bahwa 

talak harus dijatuhkan di depan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu 

diperiksa alasan-alasannya. Jadi kausa finalis sesungguhnya adalah kausa 

(sebab) yang terletak di dalam suatu tujuan yang hendak dicapai.  

                                                           
30

 Rodriquez, “The Arguments for Euthanasia and Physician Assisted Suicide,” h. 255. 

31
 Ibn ‘Āsyūr, Maqāsid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, diedit oleh Muhammad at-Tāhir al-

Mīsāwī (Amman, Yordania: Dār an-Nafā’is li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1421/2001), h. 251.  
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 Hikmah adalah kemaslahatan yang diharapkan dapat dicapai dengan 

penetapan suatu ketentuan hukum. Kemaslahatan yang diharapkan akan terwujud 

dari penetapan suatu hukum itu adalah tujuan hukum. Dari sini sesungguhnya 

hikmah dalam konteks ini tidak lain dari tujuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini 

dikatakan oleh aṭ-Ṭūfī (w. 716/1316), “Hikmah adalah tujuan hukum yang hendak 

diwujudkan dengan penetapan hukum itu, seperti melindungi jiwa dan harta 

dengan disyariatkannya qisas dan hudud.”32  

 Penegasan tentang maqasid syariah itu disebutkan dalam Al-Quran di mana 

Allah swt berfirman, “Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) 

melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta” [Q 21: 107]. Frasa “menjadi 

rahmat” dalam ayat ini dalam teori hukum Islam dirumuskan menjadi “perwujudan 

kemaslahatan”. Jadi tujuan (maqasid) syariah itu adalah mewujudkan 

kemaslahatan (taḥqīq al-maṣāliḥ).33 

 Yang dimaksudkan dengan kemaslahatan itu adalah terlindunginya lima 

kepentingan esensial manusia, yaitu keagamaan, jiwa raga, akal, institusi 

keluarga, dan harta kekayaan.34 Dalam doktrin maqasid syariah, perlindungan jiwa 

raga manusia merupakan salah satu kepentingan esensial manusia. Maqasid 

syariah, dengan demikian, dapat dipandang selaras dengan teori kesucian hidup. 

Dalam Al-Quran, yang menjadi sumber asasi doktrin maqasid, terdapat firman 

Allah yang berbunyi, “Dan jangan kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya 

Allah sangat mengasihi kamu” [Q 4: 29]. Dalam ayat lain ditegaskan, “Barang 

siapa yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan pembunuhan (yang 

dilakukannya) atau tanpa alasan berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-

olah ia membunuh seluruh manusia, dan barang siapa menghidupkan satu jiwa, 

maka berarti seolah ia menghidupkan seluruh manusia” [Q 5: 32].  

 Dilihat dari segi cakupannya, maqasid syariah digolongkan menjadi tiga 

kategori, yaitu (1) maqasid syariah umum (maqāṣid ‘āmmah), (2) maqasid syariah 

parsial (maqāṣid khāṣṣah), dan (3) maqasid syariah partikular atau spesifik 

                                                           
32

 Aṭ-Ṭūfī, Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rauḍah, diedit oleh ‘Abdullāh Ibn ‘Abd al-Muḥsin at-Turkī 

(Beirut: Mu’assasat ar-Risālah li aṭ-Ṭibāʻah wa an-Nasyr wa at-Tauzīʻ, 1410/1990), III: 386. 

33
 Asy-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, diedit oleh Abū ‘Ubaidah Masyhūr Ibn Ḥasan Āl Sulaimān 

(Kerajaan Arab Saudi: Dār Ibn ‘Affān li an-Nasyr wa at-Tauzīʻ, 1417/1997), II: 12. 

34
 Ibid., II: 20.  
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(maqāṣid juz’iyyah).35 Yang dimaksud dengan maqasid syariah umum adalah 

maqasid syariah yang hendak diwujudkan oleh keseluruhan ketentuan syariah 

secara umum.36 Jadi maqasid syariah umum adalah tujuan umum syariah, yaitu 

mewujudkan maslahat (taḥqīq al-maṣāliḥ). Adapum maqasid syariah parsial 

(khusus) adalah tujuan bagian tertentu dari ketentuan syariah, misalnya tujuan 

ketentuan-ketentuan syariah terkait masalah jual beli, masalah keuangan, atau 

masalah perkawinan.37 Sedangkan maqasid syariah partikular (maqasid spesifik) 

adalah maqasid syariah dalam satu ketentuan hukum tertentu,38 seperti maqasid 

perintah rukyat, maqasid larangan menjual barang sebelum dimiliki secara prinsip, 

maqasid ketentuan wajib memberi informasi perolehan harga dalam transaksi 

murabahah, maqasid dari diwajibkannya puasa Ramadan. Singkatnya seperti 

ditegaskan oleh ‘Allāl al-Fāsī (w. 1374/1974), maqasid syariah spesifik adalah 

maqasid syariah dari masing-masing ketentuan hukum syariah.39 Selain itu 

maqasid syariah dibedakan pula dari segi lingkungan penerapannya menjadi (1) 

maqasid dalam lingkungan keberadaan manusia sebagai individu, (2) maqasid 

dalam lingkungan keberadaan manusia sebagai anggota keluarga, (3) maqasid 

dalam lingkungan keberadaan manusia sebagai warga masyarakat, dan (4) 

maqasid dalam lingkungan keberadaan manusia dalam lingkungan alam fisik 

(manusia sebagai makhluk bersama makhluk lainnya dalam alam).40 

 Keseluruhan ketentuan (norma) syariah yang bertujuan untuk mewujudkan 

maqasid syariah itu tersusun secara berjenjang (hirarkis), yang bisa dilihat dari 

atas ke bawah sehingga norma paling atas dikatakan memayungi yang di 

bawahnya, atau dari bawah ke atas sehingga dikatakan norma di bawah 

                                                           
35

 Lihat ar-Raisūnī, al-Fikr al-Maqāsidī: Qawā‘iduhu wa Fawā’iduh, monograf (Casablanca: 

Jarīdat az-Zaman, 1999), h. 16. Bandingkan dengan Lahsasna, Maqāsid al-Sharī‘ah in Islamic 

Finance (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), h. 16; Auda, Maqāsid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic 

Law a System Approach (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1429/2008), h. 5; 

Ibn Rabī‘ah, ‘Ilm Maqāsid asy-Syāri‘ (Riyad: Tnp.: al-‘Ubaikān,1423/2002) h. 193-196. 

36
 Lihat Ibn ‘Āsyūr, Maqāsid, h. 51. 

37
 Ibn Rabī‘ah, ‘Ilm Maqāsid asy-Syāri‘, h. 194; Lahsasna, Maqāsid al-Sharī‘ah, h. 16-17 

38
 Ibn Rabī‘ah, ‘Ilm Maqāsid asy-Syāri‘, h. 194;  

39
 Al-Fāsī, Maqāsid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā (Beirut: Dār al-Garb al-

Islāmī, 1993 M), h. 7. 

40
 Anwar, “Maqasid Syariah: Konsep dan Metode Penemuannya (Menurut Pandangan Para 

Ahli Usul Fikih),” dalam Oktoberriansyah dan Luqman Santoso (ed.), Antologi Studi Islam 

(Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 127 dst. 
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melandasi norma di atasnya. Dengan melihat dari bawah ke atas, maka jenjang 

norma (ketentuan) syariah itu adalah (1) nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asāsiyyah) 

syariah yang melandasi norma-norma di atasnya, (2) asas-asas umum syariah (al-

uṣūl al-kulliyyah) yang dilandaskan kepada nilai-nilai dasar dan sekalugus 

melandasi norma-norma di atasnya, yaitu (3) ketentuan hukum cabang (al-aḥkām 

ak-farʻiyyah). Dalam kitab-kitab fikih sebenarnya jenjang norma itu hanya dua, 

yaitu al-furūʻ (ketentuan hukum cabang) dan al-uṣūl (norma dasar). Namun para 

fukaha mengakui bahwa norma dasar itu bisa juga bertingkat-tingkat sehingga bisa 

dibuat dua jenjang lagi, yaitu nilai-nilai dasar dan asas-asas umum seperti 

dikemukakan di atas. Contoh penerapan jenjang norma hukum Islam, dalam 

muamalat, adalah ketenuan hukum nahwa debitur yang dalam kesulitan diberi 

tangguh pembayaran hutangnya [Q. 2: 280]. Norma cabang al-ḥukm al-farʻī) ini 

dipayungi atau dilandasi oleh asas, “Kesukaran membawa kemudahan,” dan asas 

ini dipayungi atau dilandasi oleh nilai dasar kemaslahatan. 

2. Hukum Eutanasia 

 Dalam hukum Islam disepakati bahwa eutanasia tidak dapat diterima dan 

dinyatakan bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini didasarkan kepada 

argumen-argumen berikut: 

 Pertama, maqasid syariah. Para ahli hukum Islam menyepakati bahwa 

tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, dan telah disepakati pula 

salah satu bentuk kemaslahatan itu adalah perlindungan terhadap jiwa raga 

manusia, termasuk di dalamnya, dan terutama sekali, hidupnya. Al-Gazzālī 

menegaskan, “Tujuan Pembuat Syariah itu adalah melindungi religiositas, jiwa, 

akal, institusi keluarga, dan harta kekayaan manusia.”41 Oleh karena itu eutanasia 

dan bunuh diri atas bantuan medis dipandang bertentangan dengan tujuan Hukum 

Syariah. Pembenaran terhadap perbuatan tersebut berarti penghancuran terhadap 

fundasi konsep hukum yang bertujuan melindungi hidup manusia. 

 Kedua, untuk mencapai tujuan tersebut Hukum Syariah menetapkan 

sejumlah norma baik yang bersifat umum dan universal maupun bersifat spesifik. 

Norma-norma tersebut tersusun dalam suatu jenjang hirarkis yang dalam 

pandangan para fukaha terdiri atas dua jenjang al-uṣūl dan al-furū. Namun norma 

                                                           
41

 Al-Gazzālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, diedit oleh ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 

‘Umar (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 275.  
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al-uṣūl itu juga bertingkat-tingkat sehingga tidak salah apabila dijenjangkan lagi. 

Dalam tulisan ini secara keseluruhan diikuti pandangan tiga jenjang norma syariah. 

Jenjang dimaksud adalah sebagai berikut: 

(1) Nilai-nilai dasar, yaitu ajaran pokok dan universal Islam yang dalam Hukum 

Syariah dijadikan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Di antaranya adalah: 

(a) Wajibnya beriman kepada Allah dan Hari Akhir seperti tertuang dalam 

rukun iman [Q. 4: 36]. Iman kepada Allah mencakup keyakinan bahwa Dia 

adalah Maha Esa [Q 112: 1] dan bahwa Dia adalah pencipta dan, 

karenanya, pemilik alam semesta termasuk manusia dan hidupnya. Dalam 

kehidupan sehari-hari kita selalu mengucapkan innā lillāhi wa innā ilaihi 

rājiʻūn (‘Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan dikembalikan 

kepada-Nya’) [Q 2: 156]. Karena allah pemilik manusia dan hidupnya, 

maka Dia pula yang berhak mengakhirinya, bukan manusia itu sendiri. 

(b) Bahwa hidup manusia itu adalah anugerah Allah yang menciptakan hidup 

dan mati manusia. Dalam Q 67: 1 dan 2 ditegaskan, “Maha Suci Allah 

yang memiliki segala kerajaan, yang menciptakan mati dan hidup untuk 

menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya.” Dalam Q 

16: 78 ditegaskan, “Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengatahui sesuatu pun, dan Dia menganugerahimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” Karena 

anugerah Allah, maka hidup itu harus dipelihara dan dilindungi.  

(c) Bahwa menghidupkan dan mematikan itu adalah hak Allah sebagai 

konsekuensi dari keyakinan bahwa Allah pemilik alam serta manusia dan 

penganugerah hidupnya. Dalam Q 9: 116 ditegaskan, “Sesungguhnya 

Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan 

mematikan, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah” 

[lihat juga Q 7: 158; dan 57: 2].  Atas dasar itu terminasi hidup manusia 

bertentangan dengan nilai dasar dan pandangan ini. 

(d) Bahwa hidup itu suci yang karenanya harus dipertahankan. Dalam Q 5: 32 

dietgaskan, “... dan barang siapa menghilangkan satu jiwa tanpa alasan 

karena pembunuhan atau berbuat kerusakan di muka bumi seolah-olah 

membunuh seluruh manusia, dan barang siapa menghidupkan satu jiwa 

seolah-olah menghidupkan seluruh manusia.” Dalam hadisnya Nabi saw 

bersabda ketika melaksanakan Haji Wadak, “Sesungguhnya darahmu, 

hartamu dan kehormatanmu adalah haram (suci) atasmu seperti haramnya 
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(sucinya) hari ini di negeri ini dan di bulan ini.”42 Karena kesuciannya hidup 

itu harus dipertankan dan tidak dapat diakhiri dengan alasan apa pun 

selain alasan hukum yang ditentukan oleh Penciptanya. Hidup 

dipertahankan karena hidup itu sendiri, bukan karena suatu yang lain 

semisal kualitasnya. Teori kualitas hidup tidak dapat mendefinikan hidup 

yang berkualitas secara jelas sehingga tidak dapat digunakan untuk 

justifikasi terminasi terhadapnya. Kualiats hidup justru berguna untuk 

mempertahankan hidup itu sendiri, yaitu penyembuhan dan perawatan 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup. Dalam Islam hidup itu, apa 

pun kondisinya, tetap memiliki makna. Hidup orang sakit terminal 

sekalipun tetap berarti. Sakit itu sendiri secara spiritual akan dikompensasi 

dengan pengampunan dosa-dosa. Nabi saw bersabda, “Orang sakit akan 

digugurkan dosa-dosanya seperti bergugrannya daun pohon.”43 Dalam 

hadis lain Nabi saw bersabda, “Tiadalah seorang mukmin ditimpa oleh 

kepedihan, kelelahan, kesedihan, penyakit, gangguan, bahkan kepiluan 

yang menggundahkannya, melainkan dengan itu Allah akan menghapus 

dosa-dosa kejahatannya.”44    

(e) Bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hanya dapat hidup dalam 

kebersamaan dengan sesamanya. Oleh karena itu dalam Islam 

dikembangkan nilai-nilai dasar (1) taawun (tolong-menolong) dan (2) 

solidaritas. 

(2) Asas-asas umum hukum syariah (al-uṣūl al-kuliyyah) yang menegaskan 

larangan mengakhiri hidup orang lain maupun hidup sendiri. Dalam Q 6: 151 

dan 17: 33 ditegaskan, “... dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah kecuali dengan alasan yang hak (benar).” Dalam Q 4: 29 ditegaskan, 

“Dan jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” Alasan yang hak dalam ayat pertama adalah karena 

melaksanakan hukuman mati (qisas) untuk orang yang melakukan 

                                                           
42

 HR jamaah ahli hadis. Lihat misalnya al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, diedit oleh Muṣṭafā 

Dīb al-Bugā (Damaskus-Beirut: Dār Ibn Kaṡīr dan al-Yamāmah li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-

Tauzī‘, 1407/1987), I : 37, hadis nomor 87; II: 619, hadis nomor 1652; II: 620, hadis nomor 1655; 

dan V: 2247, hadis nomor 5696. 

43
 Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, diedit oleh Syu‘aib al-Arna’ūṭ 

dkk. (Beirut: Mu’assasat ar-Risālah li aṭ-Ṭibāʻah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1421/2001), XXVII: 215, 

hadis nomor 16654 (Hadis ini hasan menurut al-Arna’ūṭ). 

44
 Ibid., XVII: 45, hadis nomor 11007 (hadis sahih). 
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pembunuhan sengaja dan karena telah berbuat kerusakan di muka bumi [Q. 5: 

32]. Eutanasia dan bunuh diri atas bantuan medis tidak termasuk di dalam 

alasan yang benar itu. Ayat kedua merupakan asas umum bahwa orang tidak 

boleh melakukan bunuh diri apa pun alasannya, termasuk bunuh diri dengan 

bantuan medis. Pada sisi lain terdapat asas, “Keadaan darurat memboleh 

yang dilarang.”45 Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah, “Maka barang 

siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula 

dengan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” [Q 2: 173]. Asas ini 

membolehkan makan makanan yang diharamkan, seperti daging babi, dalam 

keadaan terpaksa guna mempertahankan hidup manusia. Jadi di sini hidup 

amat penting dan harus dipertahankan sekalipun dengan makan suatu yang 

haram. 

(3) Dari nilai dasar taawun dan solidaritas sosial dapat diturunkan suatu asas 

bahwa perawatan pasien muhtadar dan orang sakit pada umumnya serta 

kaum lanjut usia adalah suatu kewajiban sosial kita dan merupakan bagian 

dari tugas pengurusan hidup yang harus dilakukan dengan penuh rasa belas 

kasih, empati, dan profesionalisme. Pandangan bahwa kaum produktif harus 

dibebaskan dari memikul beban kaum tidak produktif dengan cara yang 

terakhir ini rela bahkan merasa wajib untuk meninggalkan dunia yang fana ini 

bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang 

hidupnya tidak pernah lepas dari dan selalu tergantung kepada kebersamaan 

dengan yang lain.   

(4) Terdapat dalam hukum Islam suatu ketentuan spesifik yang dengan tegas 

melarang terminasi hidup. Dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda, “Ada 

seorang laki-laki di antara umat sebelum kamu yang menderita luka yang tidak 

tertahankan sakitnya, lalu ia mengambil sebilah pisau, kemudian memotong 

(urat nadi) tangannya sehingga ia mati sebelum darahnya mengering. (Allah 

berkata): Hambaku mempercepat datang ajal dirinya; Aku mengharamkan 

surga baginya.”46 Hadis ini dengan jelaskan melarang melakukan bunuh diri 

karena rasa sakit yang yang diderita. Dalam hadis lain Nabi saw bersabda, 

                                                           
45

 Ibn Nujaim, al-Asybāh wa an-Naẓā’ir, diedit oleh Zakariyyā ‘Umairāt (Beirut: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 11419/1999), h. 73. 

46
 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, III : 1275, hadis nomor 1376; dan Muslim, Sahīh Muslim, 
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“Barang siapa menjatuhkan diri dari sebuah gunung untuk bunuh diri, lalu ia 

mati, maka ia jatuh ke dalam neraka di mana ia kekal di dalamnya buat 

selama-lamanya ... ... ...”47 Mengomentari hadis ini Ibn Ḥajar (w. 852/1449), 

komentator Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, mengatakan, “hadis ini mengandung 

pengharaman perbuatan bunuh diri, baik diri sendiri maupun diri orang lain. 

Keharaman membunuh diri orang lain difahami dari hadis ini berdasarkan 

argumentum a minore ad maius. ... Dalam hadis ini juga terdapat penegasan 

bahwa diri manusia itu adalah milik Allah.”48   

(5) Perlu dicatat ada beberapa masalah dalam medikasi pasien yang krusial 

dan menjadi objek perdebatan yang tarik menarik untuk memandangnya 

sebagai atau bukan sebagai terminasi hidup. Masalah-masalah dimakusd 

adalah (1) penghentian tindakan medis yang ternyata sudah tidak efektif 

lagi, (2) tidak menerapkan teknologi lebih canggih karena dipandang tidak 

akan bermanfaat, dan (3) pemberian obat pereda rasa sakit yang 

berdampak ganda. Dalam Kode Etik Kedokteran Islam yang dirumuskan 

oleh Oragnisasi Ilmu Kedokteran Islam (Islamic Organization for Medical 

Sciences) ditegaskan, “Dalam mempertahankan hidup, dokter harus 

mengetahui batasnya yang tidak boleh dilampaui. Apabila secara keilmuan 

telah dapat dipastikan bahwa hidup tidak lagi dapat dipertahankan, maka 

adalah sia-sia untuk berusaha mempertahankan kondisi vegetatif pasien 

dengan menggunakan alat penopang hidup atau membekukannya atau 

cara-cara artifisial lainnya. Tujuan dokter adalah untuk mempertahankan 

proses hidup, bukan proses kematian. Bagaimana pun dokter tidak boleh 

mengambil tindakan aktif untuk mengakhiri hidup pasien.”49 Teks ini, pada 

bagian akhir, melarang terminasi hidup, tetapi menegaskan bahwa dokter 

tidak boleh ikut campur dalam proses kematian yang sedang berlangsung 

dengan memaksakan mempertahankannya dengan menggunakan 

berbagai alat buatan, karena tugas dokter adalah mempertahankan proses 

hidup, bukan menghalangi proses kematian secara alami. Lebih tegas lagi 
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adalah ketentuan dalam The International Islamic Code for Medical and 

Health Ethics (Al-Mīṡāq al-Islāmī al-‘Ālamī li al-Akhlāqiyyāt aṭ-Ṭubbiyyah wa 

aṣ-Ṣiḥḥiyyāt) menegasakan, 

Kasus-kasus berikut, sebagai contoh, tidak masuk ke dalam kategori 

eutanasia: 

i. penghentian perawatan yang terbukti tidak lagi efektif berdasarkan 

keputusan tim dokter spesialis termasuk alat-alat penopang hidup 

buatan, 

ii. tidak melakukan medikasi yang dipastikan tidak akan bermanfaat, 

iii. memberikan obat dosis tinggi untuk menghilangkan rasa sakit yang 

tidak tertahankan meskipun diperkirakan dapat memperpendek hidup 

pasien.50 

E. Menolak Terminasi Hidup Manusia 

 Di atas sudah dijelaskan pandangan Hukum Islam tentang terminasi hidup 

manusia, baik yang merupakan physician-administered euthanasia maupun yang 

berupa physician-assisted suicide. Hukum Islam menolak dengan tegas praktik 

berbagai bentuk terminasi hidup yang dipandang sebagai bertentangan dengan 

maqasid syariah dan melanggar prinsip keagamaan bahwa hidup manusia adalah 

milik Allah dan hanya Dia yang berhak mengakhirinya. 

 Memang dalam dunia modern sekarang masalah terminasi hidup 

merupakan masalah yang kontroversial. Peradaban Barat bergerak ke arah 

legalisasi praktik tersebut. Pendukungnya di Barat kian bertambah banyak dan 

praktiknya terus meningkat. Di Belanda pada tahun 2016 terjadi 6019 kasus kasus 

terminasi hidup. Ini berarti rata-rata perhari selama tahun tersebut terjadi 16 orang 

diterminasi hidupnya melalui fasilitas medis. Dari keseluruhan kasus terminasi 

hidup tahun 2016 di Belanda, 96 % adalah eutanasia yang dilakukan dengan 

penyuntikan obat mematikan kepada pasien oleh dokter (physician-administered 

euthanasia). Dari keseluruhan kasus ini, tidak semua terminasi hidup dilakukan 

terhadap pasien yang mengalami sakit terminal, tetapi terdapat juga pasien-pasien 
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dengan gangguan mental, demensia, dan gejala sakit tua (miltiple-geriatric 

symtoms)  yang diakhiri hidupnya dengan fasilitas medis.51 

 Peradaban Barat memang menganut pandangan hidup yang sangat 

antroposentris, yakni segala sesuatu berpusat pada manusia dengan penekanan 

pada otonomi manusia dan hak asasinya. Filosofi ini tercermin dalam sejumlah 

argumen yang dikemukakan para pendukung terminasi hidup.  

 Argumen otonomi dan hak asasi manusia melihat bahwa manusia adalah 

makhluk yang memiliki nilai-nilai intrinsik, penyandang kebebasan, dan penentu 

akhir dari nasib dirinya sendiri. Hal yang membatasi tindakannya adalah kewajiban 

untuk menghormati kebebasan orang lain, kewajiban memenuhi komitmennya dan 

menahan diri untuk tidak merugikan orang laim. Termasuk ke dalam wilayah 

otonomi dan hak asasi manusia itu adalah hak untuk menentukan cara dan kapan 

ia mati. Tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merenggut hak ini darinya, 

karena perenggutan tersebut berarti merampas hak dasarnya dan menodai 

kehormatannya sebagai agen yang otonom.52  

 Konsep otonomi ini mengandung kelemahan juga, yaitu dalam beberapa 

kasus di mana penewasan dilakukan atas keputusan dokter sendiri atau keluarga, 

maka tidak ada otonomi untuk pilihan cara dan waktu mati. Penelitian yang 

dilakukan untuk tahun 1990 di Belanda oleh komisi Onderzoek medische praktijk 

inzake euthanasie (Penelitian Praktis Medis Terkait Eutanasia) melaporkan bahwa 

sepanjang tahun tersebut terdapat 2.300 kaus eutanasia atas permintaan pasien, 

400 kasus bunuh diri dengan bantuan medis, dan 1000 kasus eutanasia tanpa 

permintaan pasien. Data ini menunjukkan bahwa kondisi riil pasien lah, dan bukan 

permintaannya, yang menjadi dasar pertimbangan dokter untuk melakukan 

terminasi hidup pasien.53 Jadi di sini tidak ada otonomi manusia. 

 Argumen lain yang dikemukakan adalah argumen kualitas hidup yang 

menyatakan bahwa hidup yang layak untuk dijalani adalah hidup yang berkualitas, 

sehingga apabila suatu hidup telah kehilangan semua kualitasnya, maka tidak 

layak untuk diteruskan dan ketika itu mati lebih baik dari menjalani hidup yang 
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sudah tidak berarti lagi.54 Argumen ini memiliki kelemahan, yaitu tidak ada ukuran 

kualitas hidup yang fiks dan kriteria itu sangat cair sehingga tidak memberikan 

kepastian. Misalnya apakah hidup seorang tua berusia 85 tahun, seperti Simona 

de Moor, yang dikutip di atas tidak berkualitas karenanya layak dieutanasia, pada 

hal ia segar bugar? Argumen kualitas hidup dapat membawa kepada akibat tak 

terkendali (slippery slope), yaitu sekali eutanasia dibenarkan, maka ia akan 

merambat kepada dampak meluas, di mana semula eutanasia dilakukan terhadap 

pasien terminal yang sangat menderita kesakitan yang tidak tertanggungkan, tetapi 

merambat kepada pasien lain bahkan yang tidak sakit apa-apa, tetapi hanya 

karena ia tidak produktif lagi, walaupun sehat. Kualitas hidup bukan dijadikan 

pertimbangan untuk melenyapkan hidup. Kualitas hidup merupakan tujuan yang 

selalu diupayakan secara maksimal dalam setiap tahap kehidupan manusia 

bahkan pada saat upaya penyembuhan telah mencapai limitnya.  

 Keberatan-keberatan terhadap terminasi hidup manusia dapat dikemukakan 

sebagai berikut. Pertama, bahwa penerimaan terminasi hidup merupakan 

penghancuran terhadap fundasi dasar hukum yang secara tradisional merupakan 

perlindungan terhadap hidup manusia sebagaimana tercermin dari pelarangan 

tegas setiap bentuk pembunuhan.55 Dalam hukum Islam perlindungan terhadap 

hidup manusia merupakan tujuan hukum itu sendiri sehingga menghilangkan satu 

jiwa sama dengan membunuh seluruh jiwa dan menghidupkan satu jiwa sama 

dengan menghidupkan semua manusia.  

  Kedua, pembenaran terminasi hidup menghancurkan fundasi institusi 

pengobatan yang ingin membangun masyarakat pendukung hidup (pro vita), dan 

bertentangan dengan sumpah Hippocrates yang menjadi sumpah kedokteran 

modern. Para penyedia perawatan kesehatan harus menghindarkan diri dari 

pembunuhan terhadap pasien yang itu bukan tugasnya menurut fundasi sistem 

kedokteran sejak zaman Hippocrates.56 Para dokter tidak hanya sekedar penyedia 

layanan, tetapi mereka adalah anggota profesi yang memiliki tanggung jawab etis, 
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mereka adalah agen moral yang bertugas menyembuhkan dan merawat, bukan 

pembawa kematian.57 

 Ketiga, pembenaran terhadap terminasi hidup menempatkan kaum rentan 

(para pasien dan orang manula) pada posisi tidak aman dari kemungkinan 

terjadinya penyalahgunaan hak dan moral hazard yang mungkin terjadi dari orang 

yang berpandangan individualistik dan bahwa kaum produktif harus dibebaskan 

dari beban tidak produktif. Pembenaran ini juga dapat menempatkan kaum rentan 

tersebut di bawah tekanan moril dan kekerasan sosial yang membuatnya merasa 

tertekan untuk minta diterminasi hidupnya.58 

 Memandang pelenyapan hidup sebagai solusi bagi beberapa penyakit 

berarti merendahkan keinginan penyedia perawatan secara khusus dan 

masyarakat secara umum untuk belajar bagaimana menunjukkan belas kasih dan 

empati yang benar kepada pasien dan menangani penderitaan sakit yang 

dialaminya. Dalam beberapa kasus di mana terminasi hidup dilegalisasi, pasien-

pasien yang meminta suntikan cairan kematian tidak semuanya karena 

penderitaan sakit terminal, tetapi karena rasa kehilangan martabat diri dan rasa 

menjadi beban orang lain. Oleh karena itu solusinya bukan terminasi hidup, tetapi 

adalah mengoptimalkan etika sosial yang mewajibkan memberikan layanan dan 

bantuan serta penyediaan suasana psiko-antropologis dan spiritual yang kondusif 

bagi kaum rentan tersebut dan keluarganya.59  

F. Mencari Jalan Lain 

 Bagi para penolak terminasi hidup, eutanasia dan bunuh diri dengan fasilitas 

medis, bukanlah jalan yang tepat untuk dipilih. Praktik ini berentangan dengan 

fundasi etika profesi kedokteran. Dalam deklarasi Vatikan, 28 Oktober 2019, 

dinyatakan, “eutanasia dan bunuh diri dengan fasilitas medis secara fundamental 

bertentangan dengan nilai hidup manusia yang tidak dapat diubah, dan karena itu, 

secara inheren dan konsekuensinya, perbuatan tersebut adalah keliru secara 
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moral dan agama, serta harus dilarang tanpa perkecualian apa pun.”60 Tugas 

pokok penyedia layanan kesehatan adalah mengupayakan penyempuhan yang 

maksimal dan memberikan perawatan yang komprehensif terhadap pasien, 

termasuk pasien terminal, dan bukan mengakhiri hidupnya. “Perawatan yang layak 

bagi pasien muhtadar (dying patient) tidak sama dengan membantu mereka bunuh 

diri.”61 Oleh karena itu perawatan paliatif dan hospis adalah pilihan yang rasional 

dan sejalan dengan fundasi etika profesi kedokteran.   

 World Health Organization (WHO) mendefinisikan perawatan paliatif 

(palliative care) sebagai suatu pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas 

hidup para pasien dan keluarga mereka yang menghadapi problem-problem terkait 

penyakit yang mengancam hidup, melalui pencegahan dan penghilangan 

penderitaan dengan cara idetifikasi dini dan pemeriksaan yang layak dan 

penanganan rasa sakit dan problem lain baik fisik, psikososial, maupun spiritual.62 

Sedangkan perawatan hospis dibatasi pada pasien terminal yang divonis hidupnya 

tersisa maksimal enam bulan lagi dan tidak diberi tindakan menggunakan 

penopang hidup serta obat yang terbukti sudah tidak bermanfaat lagi, namun diberi 

obat peredam rasa sakit serta perawatan komprehensif yang memberi dukungan 

moral, sosial, psikologis, dan spiritual baginya dan keluarganya.63 

 Dalam Islam terdapat hadis-hadis yang memuat nilai dasar tolong menolong 

dan solidaritas yang dapat menjadi landasan pengembangan masyarakat perawat, 

penyantun, dan pembawa rahmat. Nilai dasar taawun (tolong menolong disebutkan 

dalam firman Allah, Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan dan takwa 

[Q 5: 2]. Nilai dasar solidaritas terdapat dalam sabda Nabi saw, “Engkau melihat 

orang-orang mukmin dalam saling berkasih-kasihan, cinta-mencintai, dan saling 

berempati satu sama lain laksana satu tubuh yang apabila satu bagiannya 
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menderita sakit, maka seluruh bagian tubuh ikut merasakan tidak tidur dan 

sakitnya penyakit tersebut.64 Dalam hadis lain Nabi saw bersabda, “Seorang 

mukmin terhadap orang mukmin lainnya laksana satu bangunan di mana satu 

bagian saling menopang terhadap bagian lain.”65 Kedua hadis ini mengajarkan 

adanya nilai solidaritas sosial yang dari padanya dapat dirumuskan asas bahwa 

perawatan dan penyantunan orang sakit merupakan kewajiban bersama secara 

fardu kifayah, selain dari kewajiban keluarga bersangkutan. 

 Hadis lain yang perlu dicermati maqasidnya adalah sabda Nabi saw, 

“Bebaskanlah tawanan, beri makanlah orang lapar, dan bezuklah orang sakit.”66 

Dalam hadis lain serupa Nabi saw juga bersabda, “Barang siapa membezuk orang 

sakit, maka akan ada seorang penyeru (malaikat) yang berseru dari langit, 

“Engkau adalah orang baik, dan baik pula jalanmu, dan engkau telah membangun 

mahligai di dalam syurga.”67 Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda, “Barang 

siapa membezuk orang sakit, maka ia berjalan di taman syurga ...”68 Al-Bagawī (w. 

516/1122) menjelaskan maksudnya perbuatan membezuk orang sakit akan 

mendapatkan balasan berupa syurga.69  

  Perintah membezuk orang sakit dalam hadis ini harus dikontekstualisasi 

dengan dua metode: (1) dengan menggunakan argumentum a monore ad maius 

hadis bersangkutan dan (2) dengan mencari pesan etis utamanya dalam 

keseluruhan jenjang norma syariah. Argumentum a monore ad maius menegaskan 

bahwa apabila suatu perbuatan baik yang kecil dihargai, maka perbuatan baik 

yang lebih besar tentu akan lebih dihargai. Dalam hadis di atas penjenguk orang 

sakit, yang mungkin terlibat dengannya hanya beberapa menit saja, mendapat 

pahala yang besar, tentu orang yang terlibat dengan orang sakit untuk waktu yang 

lama, yaitu para pekerja medis yang merawatnya, akan mendapat pahala yang 

jauh lebih besar lagi dari sekedar penjenguk. Dengan menghubungkan hadis ini 

                                                           
64

 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,   V : 2338, hadis nomor 5665. 

65
 Ibid., V: 2242, hadis nomor 5680. 

66
 Ibid., III: 1109, hadis nomor 2881. 

67
 Al-Albānī, Ṣaḥīḥ Ibn Mājah (Riyad: Maktabat al-Maʻārif li an-Nasyr wa at-Tauzī,” 

1417/1997), II: 6, hadis nonor 1192. 

68
 Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, II: 365, hadis nomor 1166; 

XXXVII: 73, hadis nomor 22389; dan XXXVII: 101-102, hadis nomor 22421.  

69
 Al-Bagawī, Syarḥ as-Sunnah, diedit oleh Syuʻaib al-Arna’ūṭ dan Muḥammad Zuhair asy-

Syāwīsy (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403/1983), V: 218, hadis nomor 1410. 



24 
 

 

kepada hadis yang memerintahkan berobat di satu sisi dan hadis-hadis solidaritas 

sosial pada sisi lain, pesan etis utama yang dapat ditarik adalah bahwa Islam 

menghendak terbentuknya masyarakat perawat, penyantun, dan pembawa rahmat 

yang pro hidup yang memandang upaya penyembuhan dan perawatan sebagai 

suatu tanggung jawab sosial bersama yang didasarkan kepada kesadaran 

kemanusiaan dan tidak semata sebagai hubungan transaksional materiil belaka. 

Penyembuhan dan perawatan dalam konsepsi ini tidak hanya sekedar tindakan 

tehnis medikasi belaka, tetapi juga bersifat komprehensif meliputi pemberian 

dukungan moril, sosial, spriritual dan finansial kepada pasien, terutama dalam 

kondisi terminal, dan terhadap keluarganya. Dari sinilah dapat ditarik pandangan 

tentang pentingnya perawatan paliatif dan hospis yang komprehensif dalam sudut 

pandang Islam. Atas dasar itu, maka institusi Muslim dan organisasi sosial Islam 

yang menyediakan layanan kesehatan dan sosial harus bergerak lebih maju dalam 

arah ini dengan menyediakan tenaga profesional yang handal dan sumber dana 

pendukung yang memadai. Dalam konteks ini apabila ada pasien terlantar di 

sebuah rumah sakit Islam karena tidak mampu membayar administrasi, dan juga 

apabila ada pasien terminal diisolasi dan dibiarkan di ruang isolasi untuk 

menunggu ajalnya tanpa mendapatkan santunan psiko-sosial dan spiritual yang 

maksimal, maka kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip masyarakat 

perawat, penyantun, dan embawa rahmat yang merupakan pesan etis utama 

Islam. 

 Untuk sumber pendanaan, kiranya dapat diijtihadi ulang bahwa asnaf 

pembebasan budak (fī ar-riqāb), yang pada masa ini sudah tidak ada mustahiknya, 

dapat dialihkan untuk pendanaan perawatan paliatif dan hospis bagi para pasien, 

terutama yang mengalami sakit terminal. Kata ar-riqāb dalam Q 9: 60, yang 

ditafsirkan sebagai budak, merupakan jamak dari kata ar-raqabah, yang secara 

harfiah berarti leher. Budak disebut raqabah karena seakan lehernya terbelenggu 

sehingga ia kehilangan kemampuan untuk bertindak bebas dan hidupnya 

sepenuhnya tergantung kepada tuannya. Orang sakit terminal pun juga seolah 

lehernya telah dibelenggu sehingga, meskipun ia tidak dikuasai oleh orang lain, 

tetapi ia sama sekali sudah tidak berdaya lagi karena dibelenggu oleh penyakit. 

Bahkan kondisinya lebih jauh lebih berat dari budak. Pembebasan mereka ini 

adalah dengan pemberian perawatan komprehensif untuk memperbaiki kualitas 

hidupnya, bahkan saat penyembuhan sudah mencapai limitnya, dengan memberi 

dukungan moril dan penciptaan suasan yang memberi harapan atas rahmat Ilahi. 
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Karenanya asnaf pembebasan budak tidak salah dialihkan kepada pembiayaan 

perawatan hospis dan paliatif. 

 Dari data praktik eutanasia, tidak semua mereka yang meminta eutanasia 

atau bantuan bunuh diri dilatarbelakangi oleh sakit terminal yang tidak memiliki 

kemungkinan untuk pulih kembali, tetapi juga karena faktor kesepian (loneliness) 

dan kehilangan makna dan arti hidup. Oleh karena itu dalam masyarakat perawat, 

penyantun, dan pembawa rahmat, perawatan tidak hanya sekedar merawat orang 

sakit, tetapi juga merawat dan menyantuni kaum senior (lanjut usia) dengan 

memberikan dukungan moril, psiko-sosiologis, spriritual dan finansial sebagai 

tanggung jawab etis yang inheren dalam hidup manusia sebagai makhluk sosial.  

 Dalam ajaran Islam terdapat sejumlah perintah memperhatikan orang lanjut 

usia, terutama yang rentan karena faktor usia. Dalam Q 17: 23-24 terdapat 

perintah yang mengharuskan memuliakan orang tua sedemikian rupa. Dalam 

hadisnya Nabi saw bersabda, “Tidak termasuk umat kami orang yang tidak 

mengasihi anak kami dan tidak memuliakan orang lanjut usia kami” [HR at-Tirmiżī 

dan al-Bukhārī dalam al-Adab al-Mufrad].70 “Memuliakan” dalam hadis ini 

diungkapkan dengan kata yuwaqqir yang berarti mengagungkan, menghormati, 

memuliakan. Kata ini satu akar kata dengan al-wiqr, yang berarti beban berat yang 

dipikul di atas pinggung.71 Jadi salah satu dimensi dalam jaringan makna yuwaqqir 

adalah memikul beban. Orang yang tidak memuliakan orang lanjut usia berarti 

enggan memikul beban mereka. Dengan demikian hadis ini bertentangan dengan 

alam pikiran pendukung eitanasia yang menghendaki pembebasan kaum produktif 

dari memikul beban kaum tidak produktif (seperti orang lanjut usia) dan 

menganjurkan mereka ini untuk merasa berkewajiban melakukan bunuh diri 

sebagai suatu tindakan yang bermartabat.72 Pandangan ini jelas berseberangan 

dengan ajaran Islam yang mewajibkan secara kifayah untuk memuliakan orang 

senior (lanjut usia). 

                                                           
70

 At-Tirmiżī, al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan at-Tirmiẓī), diedit oleh Basysyār ‘Awād Ma‘rūf (Beirut: 

Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), III: 385, hadis nomor 1919; dan al-Bukhārī, Kitāb al-Adab al-Mufrad, 

diedit oleh Samīr Ibn Amīn az-Zuhairī (Riyad : Maktabat al-Maʻārif li an-Nasyr wa at-Tauzīʻ, 

1419/1998), h. 185, hadis nomor 358. 

71 Al- Azharī, Tahżīb al-Lugah, diedit oleh ‘Abd as-Salām Muḥammad Hārūn dkk (Mesir: ad-

Dār al-Miṣriyyah li at-Ta’līf wa at-Tajamah, t.t.), IX: 280. 

72
 Lihat catatan kaki nomor 8 di muka. 
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 Dalam konteks Indonesia, pengembangan kesadaran arti penting 

masyarakat perawat dan penyantun terkait dengan data statistik penduduk lansia 

Indonesia (berusia 60 tahun ke atas) menjadi amat penting. Jumlah lansia 

Indonesia menurut statistik 2019 mencapai 9,6 % atau 25,64 juta orang. Dengan 

demikian Indonesia mendekati status negara dengan penduduk tua apabila jumlah 

lansia mencapai 10 %. Selama setengah abad terakhir jumlah lansia Indonesia 

meningkat dua kali lipat. Hal itu terkait dengan pertambahan penduduk dan 

meningkatnya usia harapan hidup yang antara lain dikarenakan oleh 

kesejahteraan yang kian meningkat pula. Dari 25,64 juta lansia itu terdapat 8,50 % 

(2.179.400) merupakan lansia tua (berusia 80 tahun ke atas).73 Pengembangan 

kesadaran menjadi masyarakat perawat dan penyantun (masyarakat yang 

menyantuni) sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam sesuai pula dengan 

Pancasila, khususnya sila pertama. Sila Ketuhanan Yang Mahaesa mengharuskan 

pemenuhan kebutuhan spiritual kaum lansia. Sila kedua mengharuskan perlakuan 

yang beradab dan berperikemanusiaan terhadap mereka (bukan mendorong 

mereka untuk bunuh diri agar tidak membebani generasi produktif seperti dalam 

pikiran masyarakat Barat). Sila kelima menghendaki perlakuan sosial yang adil 

terhadap mereka sebagai segmen masyarakat yang juga berhak atas kebahagiaan 

dan yang wajib disediakan oleh masyarakat perawat dan penyantun di bawah 

pengayoman negara. 

G. Catatan Akhir 

 Dari apa yang dikemukakan dalam uraian terdahulu dapat dibuat ringkasan 

yang merupakan catatan akhir yaitu: 

1. Terminasi hidup mencakup semua tindakan eutanasia dengan inisiatif dan 

bunuh diri atas bantuan dokter yang dilakukan secara langsung, sengaja dan 

dikehendaki guna mengakhiri hidup. Tidak termasuk terminasi hidup (1) 

penghentian pengobatan yang sudah terbukti tidak bermanfaat lagi dalam 

konteks perawatan hospis, (2) tidak menerapkan teknologi medis yang terbukti 

tidak akan bermanfaat lagi, dan (3) pemberian obat pereda rasa sakit yang 

tidak tertahankan, dalam kondisi tiada pilihan lain, meskipun pemberian obat 

itu mungkin dapat memperpendek usia pasien. 
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Indonesia, 2019), h. 12-13. 
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2. Dalam Hukum Islam terminasi hidup, baik berupa eutanasia yang dilaksanakan 

oleh atau bunuh diri atas bantuan dokter dilarang karena bertentangan 

dengan: 

a. maqasid syariah yang memandang hidup manusia sebagai suci (ḥrām) 

dan bertujuan melindunginya betapapun kondisinya; 

b. iman kepada Allah sebagai Tuhan Pencipta dan Pemilik hidup dan 

karenanya Dia pula yang berhak mengakhiri hidup ciptaan-Nya; 

c. kodrat manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri dan selalau tergantung kepada bantuan sesamanya dan karenanya 

menolong sesama merupakan kewajiban etis yang inheren dalam 

masyarakat manusia; 

d. pandangan Islam yang mempromosikan masyarakat perawat, penyantun 

(yang menyantuni), dan pro hidup, bukan masyarakat pembawa kematian 

yang melegitimasi dan yang di dalamnya terminasi hidup dengan berbagai 

bentuknya berkembang subur; 

e. dengan ayat-ayat dan hadis yang secara tegas melarang melakukan 

pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan eutanasia tidak termasuk ke 

dalam alasan yang benar itu, begitu pula melarang bunuh diri dengan 

alasan apa pun. 

3. Islam mempromosikan masyarakat perawat, penyantun, dan pembawa rahmat 

yang mewajibkan upaya penyembuhan yang maksimal, perawatan yang 

komprehensif, dan penyantunan yang manusiawi sebagai bagian dari 

perwujudan tanggung jawab etis yang inheren dalam jati diri manusia sebagai 

makhluk sosial. 

4. Perlu mendorong lebih laju pengembangan sistem perawatan paliatif dan 

hospis yang komprehensif yang tidak hanya berwujud pemberian tindakan 

tehnis medikasi belaka, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, 

dalam usia yang tersisa, dengan upaya pemberian dukungan moril, psiko-

sosiologis, spiritual dan finansial kepada pasien, khususnya dengan penyakit 

berat dan terminal, serta kepada keluarga yang menghadapi musibah tersebut. 

5. Perlu maksimalisasi pelayanan kaum lanjut usia, khususnya yang rentan 

(vulnerable persons) karena faktor usia yang menghilangkan sejumlah 

kemampuan fisik dan mental, agar mereka dapat menjalani hidup mereka 

tetap mulia dan secara bermartabat. 
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