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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masalah Narkoba (Narkotika
 

dan obat-obatan terlarang) atau dikenal 

dengan istilah lain sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan zat 

Adiktif lainnya), merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mengancam 

masa depan bangsa dan negara kita. Penyalahgunaan Narkoba kini merupakan 

masalah serius, dirasakan tidak saja pada tingkat lokal, nasional melainkan juga 

pada tingkat internasional (Ahmad,2002) 

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2007 prevalensi penyalahgunaan 

narkotika di Indonesia sulit untuk diketahui besarnya, namun berdasarkan hasil 

perhitungan estimasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2007 

(BNN) diperkirakan terjadi peningkatan 2,3% pada tahun 2013 (Ditjen PP dn PL 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). 

Salah satu jenis Narkoba yang umum digunakan adalah heroin. Heroin 

mengandung sebuah zat yang dikenal dengan nama zat opium. Dalam position 

letter yang dibuat bersama antara World Health Organization (WHO), United 

Nation Offices on Drugs and Crime (UNODC) dan Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) pada tahun 2004 dikatakan bahwa 

ketergantungan terhadap zat opium membutuhkan waktu yang panjang untuk 

perawatannya (Dhoho,2012).  
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Heroin dikenal sebagai putaw karena berbentuk bubuk putih. Heroin 

adalah obat bius yang sangat mudah membuat orang kecanduan dan memiliki efek 

kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk cairan dan bubuk. Heroin 

memberikan efek yang sangat cepat kepada pengguna baik fisik maupun mental. 

Bila pemakai berhenti mengkonsumsi akan mengalami rasa sakit yang 

berkelanjutan. Heroin punya kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin dan 

merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan di Indonesia akhir-akhir 

ini (Komisi Penanggulangan AIDS, 2009).  

Upaya masalah penanganan Narkoba terutama untuk pecandu Heroin 

dilakukan salah satunya dengan mengikuti Program Terapi Rumatan Metadon 

(PTRM). Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) merupakan salah satu dari 

program pengurangan dampak buruk Napza atau dikenal dengan istilah Harm 

Reduction. Metadon adalah obat sintetis yang termasuk golongan opiat seperti 

halnya heroin, kodein, dan morfin. Seseorang yang kecanduan heroin atau opiat 

lain mengalami ketergantungan secara fisik dan secara mental. Jika kadar opiat di 

tubuh pengguna turun di bawah angka tertentu maka ia akan mengalami gangguan 

gejala putus obat (sakaw) (Komisi Penanggulangan AIDS, 2009).  

Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) salah satunya dilaksanakan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

494/MENKES/ SK/VII/2006 tentang Penetapan Rumah sakit dan Satelit Uji Coba 

Pelayanan Terapi Rumatan Metadon, pada pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa, 

“Terapi rumatan medis adalah suatu terapi jangka panjang minimal enam bulan 

bagi klien ketergantungan Opioida dengan menggunakan golongan opioid sintetis 
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agonis (Metadon) atau agonis parsial (Bufernorfin) dengan cara oral atau 

sublingual, dibawah pengawasan dokter terlatih, dengan merujuk pada pedoman 

nasional. 

Metadon bukan penyembuh untuk ketergantungan opioid. Selama 

memakai metadon, penggunanya tetap bergantung pada opioid secara fisik namun 

metadon menawarkan kesempatan pada penggunanya untuk mengubah hidupnya 

menjadi lebih stabil. Tujuan akhir dari penggunaan metadon adalah membantu 

pengguna berhenti menggunakan heroin dan diganti dengan metadon yang 

diberikan secara terus menerus dengan takaran yang disesuaikan agar pengguna 

tidak mengalami gejala putus obat (sakaw), kemudian takaran dikurangi bertahap 

selama jangka waktu tertentu hingga akhirnya penggunaan dapat dihentikan 

(Spiritia.or.id).  

Penggunaan metadon sebagai terapi substitusi menuai pro dan kontra di 

kalangan ulama-ulama Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa apapun 

alasannya metadon merupakan bagian dari narkoba dan haram untuk 

mengkonsumsinya, selain itu terdapat kekhawatiran akan terjadinya 

penyalahgunaan metadon karena metadon masih tergolong narkotika jenis opioid 

yang diqiyaskan dengan khamr yang diharamkan karena sifatnya yang 

memabukkan (Zuhroni dkk, 2003). 

Walaupun metadon mempunyai sifat hampir sama dengan morfin dan 

dapat menyebabkan ketergantungan atau melemahkan penggunanya apabila 

disalahgunakan pemakaiannya, namun dalam hal pengobatan pada pengguna 

morfin suntik lebih banyak manfaatnya. Maka penulis berpendapat untuk 
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kepentingan tersebut Islam memperbolehkannya dan hukumnya Sunnah dengan 

alasan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pasien yang diobati, bahkan 

sebaliknya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan dan membantu 

pasien menuju kehidupan yang lebih baik seperti mengembalikan fungsi sosialnya 

dan lain – lain. 

Namun bagaimana dengan metadon sebagai terapi substitusi untuk pasien 

ketergantungan heroin, yang mana metadon dalam UU 35 tahun 2009 merupakan 

narkotika golongan 2.  

 Menurut literatur Islam, pada masa kehidupan nabi Muhammad SAW 

belum ditemukan zat heroin, oleh karena itu tidak ditemukan nash yang tersurat 

mengenai hukum penggunaan zat ini dalam syariat Islam. 

Dalam Ajaran Islam, hukum Narkoba dapat ditemukan dengan 

menggunakan metode qiyas. Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan 

membandingkan illat (sifat yang tetap ditemukan dalam perbuatan hukum) antara 

perbuatan yang diatur hukumnya berdasarkan dalil naqli Al-Quran dan Sunnah 

(Ashl) dengan perbuatan yang tidak ditemukan dasar hukumnya melalui dalil naqli 

(furu’). Dalam hal ini dipakailah prinsip al-hukm yaduru ma’a al-illat (hukum 

berlaku dengan adanya ‘illat, sehingga bila suatu sifat pada ashl ditemukan pada 

furu’ maka hukum yang berlaku pada furu’ tersebut adalah sebagaimana hukum 

yang ditetapkan pada ashl. Narkoba diqiyaskan dengan khamar, yang berarti 

haram dan merupakan dosa besar bila mengonsumsi. 

Maka penulis berpendapat untuk kepentingan tersebut Islam 

memperbolehkannya dan hukumnnya sunnah dengan alasan tidak menimbulkan 
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kemudharatan bagi pasien yang diobati, bahkan sebaliknya bisa membantu 

mempercepat proses penyembuhan dan membantu pasien menuju kehidupan yang 

lebih baik seperti mengembalikan fungsi sosialnya dan lain-lain. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul tentang “Aspek 

Medikolegal Terapi Metadon Pada Pasien Ketergantungan Heroin Ditinjau Dari 

Kedokteran dan Islam” 

 

1.2 Permasalahan  

1. Bagaimana aspek medikolegal terapi metadon? 

2. Bagaimana terapi metadon untuk pasien ketergantungan heroin? 

3. Bagaimana pandangan Islam tentang aspek medikolegal terapi metadon 

pada pasien ketergantungan heroin? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum adalah untuk mengetahui aspek medikolegal terapi metadon 

pada pasien ketergantungan heroin dari ilmu kedokteran dan Islam. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Memahami dan menjelaskan aspek medikolegal terapi metadon. 

2. Memahami dan menjelaskan terapi metadon pada pasien ketergantungan 

heroin. 
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3. Memahami dan menjelaskan pandangan Islam terhadap aspek medikolegal 

terapi metadon pada pasien ketergantungan heroin.  

 

1.4 Manfaat  

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan mengenai aspek medikolegal terapi metadon pada 

pasien ketergantungan heroin, menurut ilmu kedokteran dan Islam. Serta 

menambah pengalaman dalam menulis karya ilmiah yang baik dan benar. 

2. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi bahan rujukan dan 

masukan bagi civitas akademika Universitas YARSI, sebagai referensi 

bagi penyusunan skripsi yang akan datang dan dapat menambah 

perbendaharaan karya tulis ilmiah bagi perpustakaan Universitas YARSI. 

3. Bagi Masyarakat  

Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang aspek medikolegal terapi 

metadon pada pasien ketergantungan heroin ditinjau dari kedokteran dan 

Islam dan semoga bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai tambahan 

pengetahuan di bidang kesehatan serta diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan masukkan dan pertimbangan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

 

 


