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ABSTRAK 

Kemajuan yang pesat dalam bidang biomedis dan kedokteran nyata dalam penemuan alat-alat 
dan mesin penunjang hidup. Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut, laju proses 
kematian dapat ditekan, dan harapan hidup manusia juga meningkat. Akan tetapi penggunaan 
alat-alat yang modem itu bukannya tidak mendatangkan masalah bagi pasien dan keluarga, 
karena penggunaan alat-alat tersebut menuntut biaya yang sangat tinggi, tidak menjamin 
kesembuhan, dan pasien merasakan rasa sakit luar biasa yang berkepanjangan. Karena itu ada 
berbagai pendapat yang pro-kontra terkait dengan praktek euthanasia. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran mengenai sikap dokter terhadap euthanasia serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi sikap tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. Sebanyak 30 orang dokter berpartisipasi dalam mengisi angket sikap terhadap 
euthanasia, dan tiga di antaranya juga berperan sebagai informan dalam interviu. Basil analisis 
data kuantitatif menunjukkan bahwa 80% dokter menyatakan sikap tidak setuju dan sangat 
tidak setuju terhadap euthanasia, sementara 20% lainnya bersikap ragu-ragu terhadap praktek 
euthanasia. Data kualitatif menunjukkan bahwa sikap negatif informan terhadap euthanasia 
lebih clisebabkan oleh keyakinan mereka bahwa hanya Tuhan yang berhak menentukan hidup 
dan mati manusia, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri kehidupannya, 
apalagi hidup orang lain. Euthanasia juga dipandang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di 
Indonesia serta melanggar ajaran agama. Akan tetapi dalam kenyataannya ada bentuk-bentuk 
lain dari euthanasia yang terjadi di masyarakat. Hasil yang lebih rinci clan anal isis lebih lanjut . 
akan dipaparkan dalam artikel ini guna memberikan rekomendasi terkait dengan upaya layanan ' 
kemanusiaan yang lebih baik. 
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1. Penclahuluan 

Kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran merupakan suatu prestasi yang membanggakan 

karena dengan penemuan alat-alat dan mesin penunjang hidup, laju proses kematian dapat 

ditekan dan harapan hidup manusia dapat ditingkatkan. Namun demikian penggunaan alat-alat 

dan mesin tersebut mendatangkan situasi yang dilematis, karena perawatan medis menggunakan 

teknologi demikian menuntut biaya yang sangat tinggi. Sekalipun penggunaan teknologi itu 

dapat memperpanjang kehiclupan, namun tidak menjamin kesembuhan. Sementara itu pasien 

juga seringkali merasakan rasa sakit yang berkepanjangan. Kondisi ini memunculkan berbagai 

pandangan pro kontra mengenai perlu tidaknya tindakan medis untuk tetap mempertahankan 

kchiclupan ketika tidak adajaminan kesembuhan, biaya perawatan sedemikian mahal, dan pasien 

merasakan rasa sakit yang berkepanjangan. Konclisi ini juga menimbulkan perdebatan mengenai 

boleh tidaknya penghentian tindakan medis ataupun pelaksanaan tindakan medis untuk 

mempercepat kematian pasien yang sudah sedemikian menderita. 
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