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1. Pendahul uan 

ABSTRAK 

Pemuka agama dalam layanannya terhadap urnat seringkali harus berhadapan dengan situasi 
umat yang sakit berkepanjangan, seperti halnya pada pasien penyakit terminal. Adanya kernajuan 
teknologi di bidang kedokteran membuat laju proses kematian dapat ditekan dan pasien 
memperoleh harapan hidup yang lebih panjang. Namun demikian alat-alat maupun mesin 
penunjang hidup tersebut tidak menjamin kesembuhan. Peralatan tersebut menuntut biaya yang 
tidak sedikit yang menjadi beban tersendiri bagi pasien ataupun keluarganya. Hal ini menjadi 
kondisi yang dilematis bagi pasien maupun keluarganya. Situasi ini juga dihadapi oleh pemuka 
agama, karena mereka sering kali mendampingi pasien dalam masa-masa sulit ini dan menjadi 
tempat bertanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan dan sikap terhadap 
euthanasia di kalangan pemuka agama serta hal-hal yang melatar belakangi. Pendekatan 
kuantitatif maupun kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan keluasan 
maupun kedalaman penelitian. Sehubungan dengan hal itu ada 30 pemuka agama dari berbagai 
latar belakang agama berpartisipasi dalam mengisi angket sikap terhadap euthanasia, dan ada 5 
pemuka agama dari berbagai latar belakang agama juga mengikuti interviu. Analisis terhadap 
data kuantitatif menunjukkan bahwa 73,30/0 responden tidak setuju dan sangat tidak setuju 
terhadap euthanasia, 23,30/0 responden menunjukkan sikap ragu-ragu, dan 3,30/0 responden 
bersikap setuju. Hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa ketidaksetujuan informan 
sangat dipengaruhi oleh pandangan.bahwa kehidupan dan kematian adalah hak Tuhan dan di 
bawah kedaulatan Tuhan. Kehidupan adalah anugerah dan karunia Tuhan. Sikap ragu-ragu pada 
informan lebih dikarenakan adanya dilema antara agama dan realitas. Oi satu sisi agama 
mengajarkan hal-hal yang ideal, namun di sisi lain pasien maupun keluarganya dihadapkan pada 
realitas misalnya biaya dan penderitaan yang tak kunjung selesai. Hasil yang lebih rinci dan 
analisis lebih lanjut akan diuraikan dalam artikel ini guna memberikan rekomendasi terkait 
dengan upaya layanan kemanusiaan yang lebih baik. 

Kata kunci: Euthanasia, Religi, Pemuka Agama 

Pemuka agama dalam layanan pastoral terhadap umat tidak terlepas dari kondisi-kondisi 

pendampingan kepada umat yang sedang sakit. Dalam kondisi sakit biasanya umat meminta 

pertolongan berupa doa ataupun pendampingan secara spiritual dan psikologis untuk melewati 

masa-masa sulit tersebut. Hal ini terjadi terutama pada pasien yang berada dalam kondisi 

penyakit terminal. Dalam situasi tersebut pasien maupun keluarganya sering merasa sudah tak 

berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Oalam kondisi tersebut mereka lebih banyak mencari 

bantuan-bantuan yang bersifat spiritual untuk memohon pertolongan dari Tuhan. 

Dalam layanan pendampingan kepada pasien yang mengalami situasi tcrsebut, tidak jarang 

pasien sendiri telah putus asa dengan hidupnya. Pasien merasa sudah lelah dalam menghadapi 
I 

penyakitnya. Pasien merasakan penderitaan yang luar biasa dan merasa hidupnya menjadi beban 

bagi keluarga, baik secara finansial maupun secara psikologis. Sementara di sisi lain keluarga 

juga seringkali merasa terbebani secara finansial tanpa suatu kepastian akan kesembuhan pasien. 



ataupun keluarga pasrc n mcrninta pcrtim bangan pemuka agama untuk di lak ukannya suatu 

tinda kan eutha nas ia a tau meminta pcmuka agama untuk mc ndoakan agar pasicn sepcm dipan gg il 

oleh Tuhan . 

Pend itian ini be rtujuan untuk mendeskripsikan pandangan dan sikap para pem uka agama 

tcrhadap eu than asia. Di samping itu penelitian ini juga ingin me ngetahui hal-hal yang 

mempcngaruh i sikap tersebut . Hasil penelitian yang di laporkan dalam tulisan ini adalah bagian 

Ja ri penelitian mayor mengenai sikap terhadap euthanasia yang melibatkun manula. kel uarga 

rnanula. doktcr. pemuka agarna. maupun prakti si hukum sebagai responden penel itian. 

2. Euthanas ia 

II Def inisi eutha nasia 

Euthanas ia bcrasal dari bahasa Yunani yaitu eu dan thanatos yang berarti mati secara baik atau 

terhorma t (Feinbe rg & Feinberg. sitat dalam Sullivan. 2005 ). Lehih spes ili k lagi euthanasia 

didefinisi kan scbagai tindakan mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit me ruatikan 

dan yan g tidak memi liki harapan untuk sem buh. A lasan yang mendasari ha l terscbut adalah 

karena bclas kasihan (Saunders. sitat dalam Ram abe le. 2004) . 

2.2 Agama dan Euthanasia 

Sikap tcrhadap euthanasia dipengaruhi o leh tingkat religius itas sescorang. Cadde ll dan Newton 

(sitat dal am Ramabele. 2004) menyatakan bahwa seseorang yang memiJiki tingkat pe ndidikan 

tingg! se rta menganut pandanga n liberal. dan memifiki tingk nt pemahaman yang rendah terkai t 

dcngan kc hidupan religinya. akan cendcrung menerima euthanasia aktif sebaga i suatu j alan 

keluar terhadap pasicn yang menghadapi pcnyak it terminal . 

Ada banyak pandan gan dari reli gi yang men cntang tind akan eutha nas ia. Sebagai contoh. dalam 

sural An Ni sa ' ayat 29 dikatakan: 

"H ai orang-orang yang bcriman. janga nlah kamu makan harta sesarnamu dengan jalun 
curang kecuali de ngan cam perdagangan yang bcrlaku dengan suka rela di an tararnu dan 
janganlah kamu membunuh dirimu . Scsungguhnya A llah Maha Penyayan g kepadamu" 
(Su rill. I<)78) 

Sural 1\1 A'raf ayat 34 menyatak an : 

"Bag! tiap-tiap umat itu ada batas waktu terten tu (aja llmat i) sebab itu hila datang 
waktunya itu. mcreka tidak dapat mengulurkan barang seketiku dan tidak pula 

dapat mcmpercepatnya' (Surin. 1(78) 

Dari dua ayat d i atas dik atakan dengan jelas bahwa agama Islam melarang bun uh diri karena 

mali dan hidup ada di tan gan Tuhan. 

Sullivan (2005) menyatakan bahwa ada tiga pr insip utama Kr istiani yan g mcnjadi pendoro ng 

urnat Knsuani umuk tidak menyetujui euthanasia. yaitu bahwa hidup manusia adalah suci. Allah 

tx:rkuas.."l atas kehiJupan J an kcmatian. sert a tidak ada pasien yang bcrada di luar bclus kas ihan 



Allah. Tidak pcduli seberapa besar penderitaan yang dialami, manusra memiliki j ati diri dan 

kchormatan yang diberikan Allah. sehingga umat harus rnengha rgai kehidupan yang diberikan 

Allah. Allahlah yang memegang kendali atas hidup man usia. sehingga umar tidak boleh memili ki 

keinginan untuk mcngakhiri hidupnya. 

). Metode 

Baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif memiliki kelebihan dan keku rangan. Karcna itu 

untuk mcncapai tujuan penelitian mendeskripsikan sikap pcmuka agama terhadap eu thanasia 

serta ha l-hal yang me1atar belakangi atau mempengaruhi sikap tersebut. penelitian rm 

menggunakan mult i-method design (Niglas, 2000 ). Penggunaan multi-method dl!si~n 101 

memiliki kelebihan dalam peningkatan kcluasan maupun kedalaman anali sis penelit ian (fielding 

and Schreier. 200 I ). 

Angket yang digunakan dalam peneliti an ini merupakan moditikasi dari F:w hanasia Attitndv 

Scale yang digunakan di Amerika. Angkct ini terdiri dari 30 item. Di sa mping itu ada 4 item 

tambahan yang menggali pcngalaman pemuka agama dalam mendampingi pasicn pcnyakit 

terminal . Di samping angkct. digunakan pula wawancara individual yang bcrsitat semi 

terstru ktu r. 

Seluruh responden/partisipan dalam pcne litian ini berjumlah 30 orang pcmuka agama dcngan 

blur belakang aga rna Budha. Hindu . Islam. Katolik, dan Kristen . Yang dimaksud dcngan 

pcmuka agama di sini adalnh mereka yang telah mcndalami ajaran ugarna. melayani umat. scrtn 

menjadi tempat hcrtanya atau dianggap scbagai pembimbing atau pcmimin oleh umat. Angket 

dibagikan kepada 30 orang pemuka agama da ri bcrbaga i latar belakang aguma. Lima orang dari 

responden. yang musing-musing dari agama yang berbeda. juga mengikut i wa wancura 

individual. 

4. Hasil penc1 itian 

Hasil anal isis terhadap data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden pemuka agama 

mcmiliki sikap negatif terhadap euth anasia. 50% responden bersikup tidak setuju dan 23.3% 

bersikap ekstrim sangat tidak setuju. Sementara itu ada 23.3% responden yan g bersikap ragu

ragu. dan hanya 3.3% responden yang menyatakan persetujuannya pnda tindakan euthanasia. 

Hasil uji perbedaan sikap di antara berbagai responden dengan latar bclakung agama yang 

berbeda. dengan menggunakan uji statistik Kruskal Wallis menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan (Chi -Sq uare = 5.8 13. P = 0.214). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan sikap pacta responden sekali pun mereka bemsal dari latar belakang agama yang 

berbcda. 

lIasil analisis juga menunjukkan bahwa 43.33% pcmuka agama menyatakan dirinya pernah 

diminta pasien untuk mendoakan agar mempercepat kematian pasien tersebut. 30.&% pemuka 

agarna yang pernah dimima pasien mendoakan kematian mcnyatakan pemah mendoakan sesuai 

dengan permintaan pasien dcngan pertimbangan bahwa penyakit pasien rclah diderita sangat 



lama dan tid ak ada harapan sembuh. penderitaan yang panjang se rta kelua rga tclah menerimn hal 

tersebut. 

Hanya 16 .7% pemuka agam a menyatakan setuj u terhadap pernbe rlakuan huk um d i Indonesia 

yang memperbolehkan tindakan euthanas ia dalam kasus-kasus tertcntu. lI al ini untuk 

menghindarkan kel uarga dan orang-orang terdekat dari perasaa n be rsalah ketika mcreka telah 

merelaka n pasien. 

Hasil anal isis terhadap wawancara menunjukkan bahwa ada sebagian pcmuka agama Yomg 

bersikap ekstrim tidak sctuju terhadap euthanasia. na mun ada pula yang bersikap mgu -ragu 

terhadap euthanasia. Pandangan tidak setuj u terhadap euthanasia lebih didasarkan pada 

pandangan bahwa hidup mati ada lah hak Tuhan. Tuhanlah yan g memiliki kedaulatan untuk 

mcngcndali kan hidup manusia sehingga mcnusi a tetap haru s mengusahaknn kehidupan sampai 

Tuhan mem utuskan untuk mengumbi l hak hidup seseorau g. Den gan pandan gan iu i rnaka yang. 

perlu dilakukan manusi a adal uh tet ap mengusahakan dan memelihara kehidupan secara baik 

karena hidup adalah karu nia dan anugerah llahi . Manusia perlu berdoa dan pasrah. Sedangkan 

pemuka agama dinilai bcrperan member i semanga t dan dukungan kepada pasien dan 

kcluarganya. 

Semcntara itu ada juga pcrnuka agarna yan g bersikap ragu -ragu . Keraguan ini d ipen garu hi olch 

adanya dilema an tara agama dan reali tas . Di sa tu sisi agama men gajarkan babwa hidup adalah 

milik T uha n sehi ngga manusia tidak bcrhak menentukan. memutuskau ataupun mcmpcrccpat 

kcmatian . Nam un pada ken yataan di lapangan terjadi pende ritaan yang be rlarut-larut. Upaya 

mcdis yang mclibatkan banyak biaya da n waktu kcluarga tidak mcnghasilkun kcmajuan berarti 

pada pasien . Ka renanya euthanas ia pasif yaitu men ghentikan upaya-upaya me-di s yan g mem ang 

suda h tidak berguna untuk mem perpanjang hidup dianggap scbagai tindakan yan g lcbib 

manusrawr . 

5. Simpulan dan implikas i 

Bcrdasa rkun uraian di etas maka dapat di simpulkan bahwa mayoritas pe muk u agama bc rsikap 

negatif terhadap eutha nasia yang dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa hidu p mati adalab hak 

Tuhan. Kerag uan yang muncul lebih di sebab kan oleh kondisi-kondisi di lapangan yang penuh 

dengan ketcrbatasan misa lnya dalam hal biaya. waktu. serta pcnd eritaan. 

Kond isi di lapangan ya ng penuh keterbatasan memunculkan suatu pe mikiran untuk membangun 

komuni tas roh ani ya ng sa ling menduk ung. d i man a komunitas umat beragama da pat mcmbantu 

mcringankan bc ban pasien dan keluarganya. baik dari segi biaya maupun dan scgi waktu 

perawa tan kepada pasien . serta memberikan du kungan secara psik ologis kepada pasien dan 

keluarganya . 
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