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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Hidup merupakan suatu anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa, namun demikian setiap makhluk hidup akan mengalami 

kematian termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari 

proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai 

permasalahannya dan diakhiri dengan kematian yang tidak akan bisa lepas dari 

kehidupan setiap manusia. 

Kematian, pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat 

menakutkan oleh setiap orang, namun akan tetap dialaminya. Kematian 

merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak 

mau kematian itu datang dengan secara tiba-tiba. Orang bukan hanya takut 

menghadapi kematian itu sendiri, namun jauh lebih dari itu, orang takut 

menghadapi keadaan setelah kematian terjadi. Tidak demikian halnya dengan 

orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita 

sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, dimana bagi 

mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga 

merupakan suatu hal yang dicari. 
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Mereka tidak berpikir panjang mengenai akibat-akibat yang akan terjadi 

bilamana mereka mencari kematian diluar dari ketetapan sang pemilik hidup 

yakni Allah SWT. Mereka sudah melawan atau menghiraukan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Terlepas dari siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan selanjutnya 

setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba karena mereka tidak 

tahan atas penderitaan hidupnya karena penyakit atau karena keadaan-keadaan 

lainnya yang dideritanya. 

 Dalam menekankan universalitas kematian, Al-qur’an menggunakan 

ungkapan, 

- Surat Al Imran ayat 185 : 

         ......     

 “setiap yang bernyawa akan merasakan mati”.1  

Dengan demikian, semua yang ada akan mati. 

- Surat Al Rahman ayat 27 : 

                  

“dan akan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan 
kemuliaan”.2 
 
Dalam beberapa ayat, ditegaskan bahwa hidup dan mati ada di tangan 

Allah Swt, dari hal tersebut maka sudah jelas bahwa Allah-lah yang mempunyai 

hak prerogatif. Misalnya, disebutkan dalam bunyi surat sebagai berikut : 

                                                             
1 QS. Al-Imran, [3]:185 
2 QS. al-Rahman, [55]:27 
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- Surat al Jatsiyah ayat 26 : 

             …..     

“Katakanlah (Hai Muhammad): Allah-lah yang menghidupkan kamu, 
kemudian mematikan kamu…..".3 
 
Menurut Ibn Katsir, ayat ini diturunkan untuk mengingatkan orang-orang 

Quraysy yang membantah keberadaan hidup sesudah mati dan mengaitkan 

seluruh kejadian di muka bumi ini dengan waktu (al-dahr) bahwa Allah adalah 

satu-satunya zat yang mengendalikan segala sesuatu.4  

Mati adalah sebuah keniscayaan, tetapi sebab-sebab yang membawa pada 

kematian bisa berbeda-beda antara satu sama lain.5 Dulu, kematian dipandang 

sebagai fenomena yang sederhana dan gambling. Paramedis akan mengeluarkan 

pernyataan kematian begitu ia yakin bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan 

dalam tubuh pasiennya. Hal ini berarti bahwa si pasien sudah tidak bernapas, 

jantungnya sudah tidak berdetak, sama sekali tidak memberikan reaksi, dan 

tubuhnya semakin dingin dan akhirnya membeku.6 Pada dasarnya kematian 

memang merupakan sebuah misteri illahi yang tidak diketahui oleh manusia. 

Kematian sebagai sebuah proses diungkapkan oleh Alquran dengan istilah 

ajal, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam ayat berikut : 

                                                             
3 QS. Al-Jatsiyah [45]:26 
4 Imad al-Din Abu al-Fida’ ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-‘Azhim, vol. 4, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats 
al-‘Arabi, 1388 H/1969 M), , hal. 150-151 (Dalam Buku Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin) 
5 Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin, klonning, euthanasia, transfuse darah, transplantasi organ, dan 
eksperimen pada hewan – Telaah Fiqih dan Biotika Islam, (terjemahan) Jakarta: Serambi 2004, hal. 
121 
6 Ebrahim, A.F.M., dan Haffejee, A.A., The Shari’ah and Organ Transplants (Durban; Islamic Medical 
Assosiaction of South Afrika, 1989) , hal. 7 
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- Surat al-Munafiqun ayat 11 : 

                           

“Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang 
ketika waktu yang telah ditentukan (ajal) tiba. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala apa kamu perbuat”.7 
 
Arabic-English Lexicon menerangkan bahwa kata “ajal” mengandung arti 

“jangka waktu: dan akhir dari hidup: hidup seseorang yang telah ditentukan: dan 

kematiannya ketika datang: jangka waktu hidup seseorang yang telah dirancang 

atau ditentukan.8  

Jadi menurut Alquran, kematian adalah sesuatu yang ditentukan dan diatur 

oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut : 

- Surat Al Imran ayat 145 : 

                    ……     

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, 
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya”.9 

       Ada beberapa orang yang mengalami sakit yang tak tertahankan, dan 

mereka mengharapkan kematian segera datang karena sakit yang dideritanya, 

padahal telah disebutkan dalam al-Quran yakni surat Al-Imran ayat 142 yang 

menyatakan bahwa belum nyata orang yang berjihad ataupun orang yang sabar 

pun akan masuk surga, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut : 

                                                             
7 QS. al-Munafiqun, [63]:11 
8 Edward William Lane, Arabic-English Lexicon (New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1955), 
Buku 1, bag. 1, hal. 25, (Dalam Buku Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin) 
9  Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surabaya: CV. Jaya Sakti 
Surabaya, 1989, hal. 100 
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- Surat Al Imran ayat 142 : 

                           

     

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal belum 
nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata 
orang-orang yang sabar”. 
 
- Surat Al Imran ayat 143 : 

 

                                 

“Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu 
menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu 
menyaksikannya”.10 
 
- Hadis riwayat Anas ra., ia berkata:  

“Rasulullah SAW bersabda : Janganlah seorang di antara kamu 

mengharapkan  kematian karena musibah yang menimpanya dan 

apabila dia memang harus mengharapkan, sebaiknya dia berkata : Ya 

Allah! Hidupkanlah aku selama kehidupan itu yang terbaik bagiku, 

dan matikanlah aku jika kematian itu yang terbaik bagiku”. (Shahih 

Muslim No.4840) 

Dari kedua ayat (Q.S. Al Imran, 3:142-143) tersebut yang berhubungan 

dengan mengharapkan kematian, maka beda halnya dengan surat Al-Baqarah ayat 

96, yang didalamnya mengandung makna “ingin diberi umur seribu tahun”, 

sebagaimana dinyatakan dalam ayat sebagai berikut : 
                                                             
10 QS. Al Imran, [3]:142-143 
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- Surat Al Baqarah ayat 96 : 

                        

                               

           

“Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba 
kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang 
musyrik. masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, 
Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada 
siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan”.11 

Perkembangan dunia yang semakin maju, peradaban manusia tampil 

gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan dunia bisa bergeser, 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Dari sini 

dapat digambarkan bahwa apabila terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, 

maka interpretasi terhadap hukum pun bisa berubah.  

Negara Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat menghindari 

adanya kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi pada umumnya dan 

bidang kedokteran pada khususnya. Akibat kemajuan teknologi yang tak 

terbayangkan dalam menyongsong milenium baru ini, menjadi penyebab 

terjadinya perubahan-perubahan di berbagai bidang dan struktur masyarakat baik 

secara cepat atau lambat. Demikian pula semakin banyak penemuan-penemuan di 

berbagai bidang khususnya dalam hal ini di bidang medis.  

                                                             
11 Q.S. Al Baqarah, [2]:96 
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Dengan perkembangan dunia yang semakin pesat ini khususnya di bidang 

kedokteran, muncul suatu istilah yaitu euthanasia, yang artinya membiarkan 

seseorang mati dengan mudah dan baik. Kata ini juga didefinisikan sebagai 

“pembunuhan dengan belas kasih” terhadap orang yang sakit, luka-luka, atau 

lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai 

pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit seorang 

pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan yang sangat 

menyiksa.12  

Euthanasia pada hakikatnya adalah pencabutan nyawa seseorang yang 

menderita penyakit parah atas dasar permintaan sendiri atau kepentingan orang itu 

sendiri.13 Ada beberapa macam dari euthanasia itu sendiri, ada euthanasia aktif, 

euthanasia pasif dan euthanasia tidak langsung. Dari segi hukum di Negara kita, 

maka euthanasia bisa tergolong suatu tindakan pembunuhan, apalagi euthanasia 

aktif. Pancasila yang menjadi landasan idiil Negara, mengandung nilai-nilai luhur, 

dimana sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” 

merupakan tuntunan bagi perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia yang 

juga dijiwai pula dalam Pembukaan UUD 1945.  

Dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 

(UUD 1945), terdapat pasal-pasal yang sangat menjunjung tinggi hak hidup, yaitu 

sebagai berikut : 

                                                             
12 Ebrahim, Op.Cit., hal. 148. et seq 
13  Ibid.,  hal 149  
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- Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya.14 
 

- Pasal 28I (1) 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar  
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pun.15 
 
Dalam hal euthanasia, salah satu pasal dari (KODEKI) Kode Etik 

Kedokteran Indonesia NO. 221 /PB/A.4/04/2002 yang relevan dengan euthanasia, 

adalah sebagai berikut : 

- Pasal 7d : 

Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi 
hidup makhluk insan.16 
 
Berbicara tentang euthanasia, maka euthanasia adalah hak untuk mati 

yang sangat jelas bertentangan dengan hak hidup. Kita tahu bahwa dalam 

Universal Declaration of Human Rights dari PBB telah mencantumkan sejumlah 

hak-hak asasi manusia. Di antara sekian banyak hak-hak asasi manusia itu 

mungkin hanya hak untuk mati saja yang tidak ada. Dalam Undang-undang No 39 

tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, hak kodrat yang paling utama diatur 

adalah hak untuk hidup, dan itu bertentangan dengan hak untuk mati.  

                                                             
14 Sejarah Perjalanan UUD’ 45 Dari Tahun 1945 Sampai Sekarang , Karya Ilmu Surabaya. Hal. 99 
15 Ibid., hal. 101 
16 Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia NO. 221 /PB/A.4/04/2002 Tentang 
Penerapan (KODEKI) KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA. 
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Hak untuk hidup diatur dalam pasal sebagai berikut : 

- Pasal 9 ayat 1 : 

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan 
meningkatkan taraf kehidupannya.  
 

- Pasal 33 ayat 2 :  

Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan 
penghilangan nyawa.17 
 
Hubungan hukum  dokter-pasien juga dapat ditinjau dari sudut perdata, 

yaitu pasal 1313, 1314, 1315, & 1319 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan 

yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa untuk mengadakan perjanjian dituntut izin berdasarkan 

kemauan bebas dari kedua belah pihak. Sehingga bila seorang dokter melakukan 

tindakan medis tanpa persetujuan pasien, secara hukum dapat dijerat Pasal 351 

KUHP tentang penganiayaan. 

Euthanasia dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, 

karena merupakan perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada 

Pasal 338, 340, 344, 345, dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

Dari ketentuan tersebut, ketentuan yang berkaitan langsung dengan euthanasia 

aktif terdapat pada pasal 344 KUHP. Terdapatnya asas lex specialis de rogat legi 

generali dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, memungkinkan dokter sebagai pelaku 

euthanasia dijerat pasal 344 KUHP, yang didalamnya harus terpenuhi unsur “atas 

permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Bilamana 
                                                             
17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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unsur ini mendatangkan kesulitan bagi jaksa, maka alternatif hukum dengan 

menggunakan pasal 338 KUHP sebagai pasal umum yang mengatur pembunuhan, 

yang unsurnya hanyalah terjadinya kematian seorang lain akibat perbuatannya. 

Pada perumusan pasal 344 KUHP tersebut, menimbulkan kesulitan di 

dalam pembuktian, yakni dengan adanya kata-kata “atas permintaan sendiri”, 

yang disertai pula dengan kata-kata “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan 

hati”. Dapat dibayangkan bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan 

hati tersebut telah meninggal dunia. Timbul masalah lagi, bagaimana jika orang 

yang bersangkutan itu tidak mampu untuk berkomunikasi, untuk memberikan 

gambaran yang jelas, contoh kasus yang terjadi diluar negeri, sebagai berikut : 

Kasus ini terjadi di New Jersey - Amerika Serikat, yang terkenal sebagai 
kasus Karen Ann Quinlan. Karena Si gadis manis berusia 21 tahun, dipungut oleh 
keluarga Quinlan, dalam keadaan yang disebut in a persistent vegetative state, 
mati tidak, hidup pun tidak. Karen hanya dapat bertahan dengan bantuan sebuah 
“respirator”. Keadaan Karen bagaikan patung bertulang terbungkus kulit semata-
mata, bagaikan kerangka mayat saja. Dapatkah dikatakan bahwa Karen masih 
hidup? Bukankah Karen sudah tidak dapat berbicara lagi? Jangankan makan, 
bernapas pun tergantung dari mesin-mesin modern yang serba ruwet. Karen 
terbujur melengkung tanpa bisa bergerak sendiri, bagaikan sebuah “mayat hidup” 
tanpa perasaan. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa apabila “respirator” 
tersebut dilepaskan, akan berakibat lebih lanjut terhadap otaknya dan Karen akan 
segera mati. Tetapi dalam hal ini para dokter menolak untuk menghentikan 
penggunaan “respirator” tersebut. Kemudian Quinlan (ayah angkatnya) menuntut 
agar Karen dinyatakan sebagai in competent dan Quinlan ditunjuk sebagai 
guardian yang diizinkan untuk menghentikan segala tindakan medis yang dapat 
memperpanjang hidup Karen. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke 
pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama permohonan orangtua pasien 
ditolak, namun pada pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat 
bantu pun dilepaskan.18 

                                                             
18 Djoko dan Djaman, 1984. “Euthanasia – Hak Asai Manusia Dan Hukum Pidana”. Ghalia 
Indonesia, Jakarta Timur, hal. 102. et seq 
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Dari contoh kasus seperti yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa euthanasia di Amerika Serikat di izinkan oleh hukum yang berlaku disana, 

walaupun terbatas kepada situasi dan kondisi tertentu. Berbicara tentang 

mengenai masalah kasus diatas, maka sebagai bahan analisa, dipergunakan 

kenyataan-kenyataan yang terjadi di luar negeri, yang kemudian ditinjau 

pengaturannya di Indonesia, namun demikian akan dikemukakan juga contoh 

kasus euthanasia yang pernah terjadi di Indonesia.  

Bagaimana jika ada kasus yang terjadi seperti itu di Indonesia, apakah 

para dokter dapat dituntut dan diterapkan pasal 344 KUHP, yang bunyinya 

sebagai berikut : 

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
 
Berkenaan dengan euthanasia, MUI yang merupakan salah satu rujukan 

hukum Islam di Indonesia telah menyatakan pengharaman terhadap euthanasia, 

dan hal ini sudah dibahas sejak tahun 1997,19 MUI juga menyimpulkan bahwa 

euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri. Mengenai dalil atau dasar fatwa 

MUI tentang pelarangan euthanasia, dia menjelaskan secara umum yaitu tindakan 

membunuh orang karena faktor keputusasaan tidak diperbolehkan dalam Islam, 

dia mengungkapkan, dasar pelarangan euthanasia memang tidak terdapat secara 

spesifik dalam al-Qur’an maupun sunnah Nabi. “Hak untuk mematikan seseorang 

hanya ada pada Allah SWT”. 
                                                             
19 Tabloid Republika, Jum’at, 26 November 2004 
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Namun pada tanggal 22 Oktober 2004 MUI kembali mengeluarkan fatwa 

yang mengharamkan euthanasia, hal ini berkenaan dengan adanya permintaan 

euthanasia yang dilakukan oleh Tn. Hasan Kusuma terhadap isterinya, mengingat 

keadaan atau kondisi isterinya berada dalam keadaan koma akibat kerusakan 

permanen pada batang otak dan sebagian besar otak lainnya, setelah melahirkan 

anak kedua melalui operasi cesar. Euthanasia tersebut diajukan oleh Tn. Hasan 

Kusuma kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, atas dasar itulah MUI 

mengharamkan euthanasia. 

Dan ada juga contoh kasus lain yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut : 

Siti Zulaeha koma selama 3,5 bulan setelah menjalani operasi di RSUD 
Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil di luar kandungan. 
Namun setelah dioperasi ternyata hanya ada cairan disekitar rahim. Setelah 
diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Zulaeha, 23 tahun mengalami koma 
dengan tingkat kesadaran di bawah level binatang. Sang suami, Rudi Hartono 
mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 
tangggal 21 Februari 2005. Permohonan yang ditandatangani oleh suami, orang 
tua serta kakak dan adik Siti Zulaeha.20 

Tetapi ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI 

KH. Ma’ruf Amin bahwa euthanasia dengan bentuk pasif yang sangat khusus, 

masih bisa dilaksanakan bilamana ada seseorang yang tergantung oleh alat 

penunjang kehidupan, tetapi ternyata alat tersebut lebih dibutuhkan oleh orang 

lain atau pasien lain yang memiliki tingkat peluang hidup yang lebih besar. 

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan 

dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di Indonesia masalah ini 
                                                             
20 http://www.scribd.com/doc/29263361/Euthanasia-Dalam-Medis-Dan-Hukum-Indonesia (Diunduh 
pada tanggal 19 Desember 2011) 
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juga pernah dibicarakan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya 

yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, 

akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah 

tersebut.21 

Sejak dahulu kala, persetujuan (pihak korban) telah memainkan peran 

penting di dalam (hukum) pidana. Tidak jarang yang dimaksud dengan peran di 

sini menunjuk pada kenyataan bahwa karena ada persetujuan tersebut, tindakan 

yang dalam dirinya sendiri ‘melawan hukum’ akan dianggap dibenarkan.22 

Namun disini akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan euthanasia itu sendiri, 

meskipun sudah ada persetujuan dari pasien atau keluarga korban. 

Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini berdasarkan 

bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri 

hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup 

mendukung yaitu alasan kemanusian. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi 

memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan 

permohonan untuk segera diakhiri hidupnya, seperti yang disampaikan oleh 

“Mantan menteri kesehatan Belanda yang telah sukses mempromosikan legalisasi 

euthanasia (memperbolehkan seseorang yang sakit kritis untuk memilih 

                                                             
21 Akh. Fauzi Aseri, Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum 
Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz 
Anshary, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 51 
22 Remmelink Jan, HUKUM PIDANA, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 264 



14 
 

 
 

 

dimatikan) kini telah mengakui bahwa keputusan pemerintah itu adalah suatu 

kesalahan, dan ia mengatakan bahwa mereka seharusnya berfokus pada 

pengobatan paliatif (meringankan rasa sakit).23  

Els Borst, yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan untuk Belanda dari 

tahun 1994 hingga 2002, waktu itu mengajukan rancangan undang-undang 

euthanasia yang sangat terkenal itu. Ketika rancangan undang-undang itu 

diluluskan pada tahun 2001, Belanda menjadi negara pertama di dunia yang 

memperbolehkan euthanasia. Pada tahun 2008 saja, dokter-dokter Belanda 

melaporkan 2331 kasus euthanasia dan bunuh diri yang dibantu dokter.  

Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan 

bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena 

masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu 

gugat oleh manusia, seperti yang dikemukakan oleh para tokoh Islam di Indonesia 

sangat menentang dilakukannya euthanasia. Prof. Dr. Amir syarifuddin 

menyebutkan bahwa pembunuhan untuk menghilangkan penderita si sakit, sama 

dengan larangan Allah membunuh anak untuk tujuan menghilangkan kemiskinan. 

Tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan dengan sengaja untuk 

mengakhiri hidup pasien adalah termasuk pembunuhan disengaja. 

Mengingat euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan 

memerlukan suatu kejelasan dalam kehidupan masyarakat, ketika euthanasia 

                                                             
23 (Berita Mingguan GITS 12 Desember 2009, diterjemahkan dari www.wayoflife.org) Berikut ini 
disadur dari LifeSiteNews.com   
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didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama 

Islam. Dalam konteks hukum, euthanasia menjadi bermasalah karena berkaitan 

dengan jiwa atau nyawa seseorang yang oleh hukum sangat dilindungi 

keberadaanya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi 

bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengangkat 

sebuah judul skripsi yaitu : 

 “EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA” (Studi Perbandingan terhadap Euthanasia 

dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hukum euthanasia menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif di Indonesia? 

2. Bagaimana kedudukan pelaku-pelaku yang melakukan euthanasia menurut 

perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?  

C. Tujuan  

Tujuan penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hukum euthanasia menurut perspektif Hukum Islam dan 

perspektif Hukum Positif di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kedudukan pelaku-pelaku yang melakukan euthanasia 

menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 
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D. Manfaat penelitian 

a. Secara teoritis 

Bagi Fakultas Agama Islam Jurusan Twinning Program Universitas 

Muhammadiyah Malang, agar penulisan ini dapat dijadikan bahan refrensi 

dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan mahasiswa, atau 

dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan lebih lanjut 

yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Islam dan Hukum 

Positif di Indonesia tentang Euthanasia. 

b. Secara praktis 

1. Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Agama Islam dan 

Fakultas Hukum (Twinning Program) Universitas Muhammadiyah Malang. 

Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang 

bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia 

memandang tentang euthanasia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas 

persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas yang mana berkaitan 

dengan euthanasia. 

E. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian adalah model kajian 

pustaka (library reserch), yakni pengkajian terhadap literatur-literatur yang 
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ada seperti buku-buku pustaka, undang-undang yang terkait dengan 

permasalahan tersebut yakni kitab-kitab Fiqh, hadits-hadits, KUHP, karya 

tulis para sarjana dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

euthanasia dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 

2. Pendekatan dan sifat penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang euthanasia dalam perspektif 

Hukum Islam dan perspektif Hukum Positif di Indonesia ditinjau menurut 

sumber-sumber Hukum Islam dan berbagai peraturan per-Undang-undangan 

di Indonesia untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 

3. Sumber bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan data-data yang berupa: 

a. Sumber bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya 

mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap 

pembahasan masalah, yaitu: Al-Qur’an, Hadist Rasulullah SAW, pendapat 

para fuqaha, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No 39 

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 29 tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan yang terkait dengan euthanasia. 

b. Sumber bahan Hukum sekunder, yaitu data pendukung dari data primer. 

Dalam hal ini penulis merujuk pada bahan-bahan yang dapat memberikan 
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penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber 

data primer dalam memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh, 

diantaranya yaitu: karya ilmiah dan hasil penelitian, yang dapat berbentuk 

makalah, artikel, jurnal ilmiah, opini maupun berita yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas atau berupa referensi dari buku, kitab, serta 

Undang-Undang terkait. 

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: 

kamus, ensiklopedi, bibliografi, indeks.24 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum. 

Dalam penelitian ini tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan 

penulis bersifat normatif, artinya bahan hukum yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka dengan menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait 

dengan euthanasia menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia.  

5. Analisa bahan hukum. 

Tehnik analisa bahan hukum yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini 

adalah analisa kualitatif dengan pendekatan content analysis, yaitu metodologi 

penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk kesimpulan yang 

shahih dari sebuah buku atau dokumen. Selanjutnya dilakukan 

                                                             
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), 

hal.51-52. 
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pengelompokan yang disusun secara sistematis kemudian di analisis dengan 

cara sebagai berikut; 

a. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan bahan hukum yang bersifat 

umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. 

b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan beberapa bahan hukum yang 

ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan bahan hukum 

yang lebih mendekati kebenaran. 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan mudah, maka 

diperlukan adanya sistematika penulisan yang di bagi dalam empat bab yang 

terdiri dari: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan pengantar secara umum yang berkaitan dengan tema 

penelitian yang diangkat oleh penulis, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai landasan teoritis yang meliputi: 

A. Tinjauan Umum Mengenai Euthanasia  

A.1   Sejarah Euthanasia  

                A.2   Macam dan Bentuk-bentuk Euthanasia  

A.3   Malpraktik dalam Bidang Medis  
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A.3.a   Pengertian Medis  

A.3.b   Pengertian Praktik Kedokteran  

A.3.c    Pengertian Malpraktik  

A.4   Pandangan tentang Euthanasia di Beberapa Negara  

B. Tinjauan Umum Mengenai Euthanasia Menurut Hukum Islam dan Hukum 

Positif  

B.1   Menurut Hukum Islam  

 B.1.a   Istilah dan Pengertian Euthanasia  

 B.1.b  Euthanasia Menurut Pandangan Para Fuqaha dan Para     

    Dokter Islam  

 B.1.c   Euthanasia Menurut Ilmu Kedokteran Islam  

B.2   Menurut Hukum Positif  

 B.2.a   Istilah dan Pengertian Euthanasia  

 B.2.b   Euthanasia Menurut Pandangan Ahli Hukum  

 B.2.c   Euthanasia Menurut Ilmu Kedokteran dan Kodeki 

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan  

C.1   Menurut Hukum Islam  

 C.1.a   Pengertian Tindak Pidana  

 C.1.b   Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan  

 C.1.c   Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan  

 C.1.d   Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan  
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C.2   Menurut Hukum Positif Indonesia  

 C.2.a   Pengertian Tindak Pidana  

 C.2.b   Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan  

 C.2.c   Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan  

 C.2.d   Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan  

           D.  Tinjauan Umum Mengenai Dasar Istinbath Hukum  Empat Imam Mazhab 

 D.1   Mazhab Hanafi 

 D.2   Mazhab Maliki 

 D.3   Mazhab Al-Syafi’i 

 D.4   Mazhab Hambali 

BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai :  

A.1   Hukum Euthanasia menurut Perspektif Hukum Islam  

A.2  Hukuman Bagi Pelaku - pelaku yang Melakukan Euthanasia dalam     

                   Perspektif Hukum Islam 

A.2.a  Euthanasia yang Dilakukan oleh Dokter/Tenaga Medik, Keluarga 

          dan atau Orang Lain   

  1)  Hukuman Pembunuhan yang Disengaja  

  2)  Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja  

  3)  Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan  

A.2.b  Euthanasia yang Dilakukan oleh Pasien  
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B.1   Hukum Euthanasia Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia  

B.2 Hukuman Bagi Pelaku-pelaku yang Melakukan Euthanasia dalam 

                    Perspektif Hukum Positif di Indonesia  

   1)  Euthanasia Aktif  

                          a)  Euthanasia Aktif Atas Permintaan Pasien  

                          b)  Euthanasia Aktif Tanpa Permintaan Pasien  

                          c)  Euthanasia Aktif Tanpa Sikap dari Pasien  

   2)  Euthanasia Tidak Langsung  

                          a)  Euthanasia Tidak Langsung Atas Permintaan Pasien 

                          b)  Euthanasia Tidak Langsung Tanpa Permintaan Pasien 

                          c)  Euthanasia Tidak Langsung Tanpa Sikap Pasien  

      3)  Euthanasia Pasif  

                          a)  Euthanasia Pasif Atas Permintaan Pasien  

                          b)  Euthanasia Pasif Tanpa Permintaan Pasien  

                          c)  Euthanasia Pasif Tanpa Sikap Pasien  

C. Perbandingan Euthanasia dari Segi Hukum dan Hukumannya menurut                   

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia   

BAB IV  :  PENUTUP 

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil 

pemaparan serta saran-saran dari penulisan ini.  

 


