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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. 



• 

Tcrkait dengan pro kontra terhadap tindak an eutha nas ia , sej um lah penelitian tclah dilakukan di 

bcrbaga i negara untuk mend iskusikan mengenai masalah euthanas ia secarn lcbih serius. 

Pencl itian sej enis yang dilakukan dalam kontek s budaya Indonesia masih sangat terbatas . 

schin gga pc ncl itian untuk mengetahui sikap masyarakat Indonesia terhad ap euthan asia perlu 

sckal i d ilakukan. Berkenaan dengan hal itu , a rtike l ini akan melaporkan hasil peuelitian te rkai t 

dengan sikap dok ter terhadap euthanas ia. Tujuan dari studi ini adalah untu k mcndeskripsikan 

sikap doktcr tcrhadap euthanas ia se rta pertirnbangan-pertimbangan yang melatar bel akangi sikap 

tcrsebut. Studi in; adalah bagian dari peneliti an mayor men genai sik ap tcrhad ap euthanasia yang 

mcfibatkan ma nula. keluarga manula. dokter , pemuka agama, maupun praktisi hu ku m sebagai 

partisipan. 

2. Euthanas ia 

_' . I D /e Inl....H 

Saunders (si ta r dalam Ramabel c. 2004) mcnyatakan bahwa eu tha nasia adalah tindakan 

mengakhiri hidup scseorang yan g menderita penyakit memat ikan dan tidak mcmifiki harapan 

untuk sc r nbuh. dcngan a lasan belas kusihan. Euthanasia memang se ring dikaitkan dengan pasic u 

yang berada dalam kondis i terminal akibat suatu penyakit. Dal am kcnyataannya euthanasia 

dibcdakan menjadi euthanas ia aktif dan euthanas ia pasif Bcrbaga i ahli (da lum Ramabelc 20(4) 

menvatakan euthanasia aktif se bagai ben tuk pcrawatan med is yang dilaku kan dok tcr yang 

bcrtujuan mernpcrcepat kematiun atau mengakhiri hidup pasien secara langsu ng. Hal uu 

dilakukan pada pasien yang me ndc rita pcn yaki t termi nal da n rnen gal arni rasa sa kir yan g tak 

tertahankan atau be rada dalam kondi si putus usa agar ya ng besangkutan dapat terbe bas dari 

pcudentaan yang dialami . Sccara ek strim Kilner (da lam Sullivan. 2005) mcnyatakan bahwa 

euthanas ia akt if adalah tind akan lan gsu ng yang bertujuan membunuh pas icn . Hal ini dilukukan 

misalnya dcngan men yuntikkan dosis morfln yang bcrlebihan atau m emberikan potasium klcrida 

untuk me nghcntikan ke rja jantung. 

Berbeda dari euthanasia aktif eu thanas ia pasif men gacu puda upaya penghc nt ian perawa tan 

mcdis. Dengan de mikian penyakit yang diderita oleh pasien dibiarkan begitu saja hingga 

akhimya bera kibat pada kem atian (Ki lner. dalam Sullivan . 2005 ; Ram abele, 2004). Euthanasia 

pasif dila kukan de ngan mernatikan ala t-a lat penunj ang kehidupan dengan tujuan meng jjinkan 

pasicn mengakhiri hidup secara pcrl ahun-Iahan . Baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasi f 

merniliki tuj uan yang sama. yait u menyebabkan kcmatian pad a pasien . Han ya saj a. euthanasia 

aktif lebih bersi fat tindakan langsung, sehin gga leb ih berkonctas i membun uh karcnu bclas 

kasihan (Oehmich cn & Meissner . sitat da lam Ramabele. 2004) . 

2,2 Sikap terhadap euthanasia 

Berbagai perdebatan tcrjadi tcrkait de ngan euthanas ia. Sebagian kelompo k menyatakan siknp 

yang pro tcrbadap euthanasia. scdangkan sebagian yang lain menyatakan sikap kontra.) 



Kelompok pro eutha nasia mcnganggap bahwa dengan standar medis tertcn tu Jan pada kondisi 

tertentu euthanas ia merupakan tindakan belas kas ihan guna mclepa skan individu dari pcnder itaan 

Itlhlman. sitat dalam Ramabele. 20(4). Dalam hal ini pengakhiran hidup ini dirasakan sebagai 

hal yang baik . Sebagian kclompok yang pro terhadap euthanasia mcnyatakan bahwa pengakhiran 

perawatan mcdi s ata u penghentian alat-alat penunjang kehidupan pasien yang sudah sekarat 

bukan euthanasia. Schiedermayer & Biebel (sitar dalam Sullivan. 2005) menyatakan hal ini dapat 

ditcrima dan manusiawi . bahkan mcrupakan tindakan yang kadang-kadang diperJukan dalam 

prnktek med is. 

Jochcmsc n (sitat dalam Sullivan. 2005) bahkan menyatakan euthanasia adalah langkah terbaik 

dalam pmktek medis untuk mcnghen tikan pcrawatan medis yang dinilai tidak proporsioual J,In 

udak sesuai bagi pasien. Seorang tenaga medis harus mengusahakan untuk mcngobat i 

pcnderitaan pasien karena penyakitnya dengan memberikan dosis analgcsik yang sesuai. bahkan 

untuk narko tik sekalipun. Dengan asumsi babwa bentuk perawatan medis yan g lain tclah gagal 

dibcrikun. maka apabi la euthanasia mernperce pat kcmatian pasicn. itu adala h konsckuen si tidak 

langsung da ri upaya untuk membcbaskan klic n dari penderitaannya. dan hal iui masih dapat 

diijinkan secara moral. 

Sikap pro terhadap euthanasia j uga terkait dengan pandangan bahwa manusia memili ki otonomi 

menentukan bagaimana dan kapan waktu untuk mal i. Hak otonc mi ini merupakan hak uutuk 

mcnentukun nasib diri sendiri serta hak untuk mendapatk an bantuan dalam usaha pcngakhirun 

hidup. 

Scmentara itu di sis i lain kclompok yang bersikap kontra terhadap euthanasia menyatakan bahwa 

rnern bunuh pasicn walaupun diminta secara langsung oleh pasien tersebut melanggar mukua 

yang sebcnarnya terkandung dalam proses penyerubuhun (Leon Kass. sitat dalarn Sullivan, 

,005 ). 

3. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendek atan kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan mult i-method 

JI:"\ iXn ini dilak ukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang saling melengkapi untuk 

mencapai tujuan penelitian (Niglas, 2000) . Untuk mcnjaring sikap doktcr terhadup euthanasia. 

penelitian ini menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data. Angket yang digunakan 

merupakan modi fikas i dari Euthanasia Attitude Scale. yang sudah menjadi skala yang 

tcrstandardisasi di populasi Arnerika. Angket terdiri dari 30 item. Basil uji rcliabilitas angket 

adalah alpha cronbach 0.9 147. Di samping itu ada 4 item tambahan yang menggali pengalaman 

doktcr di Iapangan tcrkait dengan euthanasia, 

Scdangkan untuk mendapatkan gambaran yang lcbih detil mengenai alasan-alasan di balik sikap 

rersebut. pencliti menggunakan wawancara individual lerhadap dokter. Wawancara individual 

yang ditakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Data sclanjumva 

dianalisis dcngan menggunakan analisis tematik. 



Iurnlah responden yang berpartisi pasi dal nm pen gisian an gkct adalah 30 oran g dok ter. Ti ga di 

anturanya juga ikut berparti sipasi dalam wawancara individual. 

~ . Hasil penelitian 

Hasil analis is tcrhadap data kuesioner mcnunjukkan bahwa tidak ada seora ngpu n dar i respcnden 

dokrer mcmilik i s ikap sangat setuju maupun setuju terhadap euthanasia. 80% rcs ponden 

mcrnili ki s ikap ncgatif terhadap euthanasia . Enampuluh pcrscn rcspondcn memiliki sikap tidak 

setuj u tcrhadap euthanasia . sedangkan 20% responden memiliki sikap ek str im sangat tidak setuju 

tcrhadap eu thanasia. Sebanyak 20% responden lainnya menunjukkan s ikap ragu -ragu tcrhadap 

pemberlakua n euthanasia . 

Hasi l an ali sis j uga menunjukkan bahwa hanya 6.7% dokter men yatakan setuju unt uk penerapau 

undang -undang yang men gijinkan penerapan euthanasia dalam kasus-kasus tertentu. Alasan yang 

mendasarl sikap ini adalah untuk membcbaskan pasien dari penderitaan serta mengurnngi beban 

finansial keluarga . Menurut mereka hal ini akan rnembawa kebaikan ha gi pasicn maupun 

keluarga yang ditinggalkan. 

Dalam praktck di lapangan. ada sebanyak 26.67% dokter (8 dari 30 doktcr) menyntnkan pemah 

menda pat kan permohonan dar i pasien agar dokter mempercepat kematiannya. Scparuh di antara 

dokter tersebut (4 orang) diminta untuk melakukan euthana sia pasif Sedangkan 4 dokter yang 

lain mc nyatakan pemah diminta mclakukan euthanasia pasifmaupun aktif 

Hasil anali sis tcrhadap data wawancara menunjukkan bahwa sikap tidak sctuju terhadap 

eutha nas ia yan g dimiliki informan didasarkun pada pandangan bahwa hanya Tuh an yang bcrhak 

menentukan hidup dan mati. yang ada dalam ajaran agama yang diyakini . Artinya manusia tidak 

mempunyai hak untuk mengakhiri kehidupannya. apalagi hidup orang lai n. Si kap tidak sctuju 

tcrhadap euthanasia j uga berkaitan dengan norma hukum yang berl aku di Indo nesia yang tidak 

mcndukung praktck euthanas ia. Bagi informan yang harus dilakukan adalah terus berusaha 

rnemperjuangkan hidup pasien sam pai Tuhan se ndi ri yang mengambil hidup pas icn. misaluva 

dengan memberikan obat anti nyeri dan mcmpersiapkan pasien dan keluarga mcnghadapi 

kenyataan yang ad a mcl alui pendekatan paliatif. 

Akan tetapi para informan dokter ini j uga menyatakan bahwa mereka rnenjumpai kenyataan di 

lapangan bahwa pasien/keluarga mcminta pulan g pak sa . rneminta dokter atau peravvnt mclepas 

ala! bantu mcdis yang digunakan . atau pasicn menolak perawatan atau makan. Naruun hal ini 

tidak mereka anggap se baga i euthanas ia karena di Indon esia be lum ada undang-undang yang 

mengatur dan menegaskan ten tang eutha nasia sehingga ada kckawatiran diunggap mclakukun 

tinJakan ma lpraktek . 

Bcbcrapa fak tor yang dik emukakan olch para inforrnan ten tnng pendorong tcr jadinva eutuanusia 

adalah mahalnya biaya obat. perawatan serta penderitaan berlarut-Iarut yang dialam i pasic u. 

keterbatasan ala t bantu medi s. keterbatasan wa ktu kcluarga untuk menjaga pasicn sclama di 

rumah saku dalam kurun waktu yang panjang. ~lJ ~l vr~'TAs CIPU'TlfA 
,. "o'l~ ...-,,,p'.......� 



5. Simpulan dan implikasi 

Ilasil pcneliti an men unj ukkan bahwa sebagi an bcsar dokter memiliki sikap ncgnti f terhadap 

praktek euthanas ia. Sikap nega tif ini -selain di pengaruhi oleh pandangan bahwa Tuhanlah 

pemegang otorita alas ke hidupan dan kemat ian. juga oleh kenyataan ba hwa euthan asia dilarang 

oleh huk um di Indonesia. Ak ibatnya terjadi juga penyangkalan terhadap kondi si di lapangan 

yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam kategori euthanasia pasif 

Pada kc nyataan di lapangan scring terjadi bentu k-bentuk dari euthanasia pasif yang diukibatkan 

oleh kete rbatasan bia ya maupun alat bant u medi s serta keterbatasan wakt u kel uarga. Karena itu 

apahi la eutha nas ia bukanlah suatu lan gkah yang disetujui oleh norm a agama atau hukum di 

Indonesia. mak a perlu sekali dipiki rkan ba ntuan penanganan atau bantuan pcrawatan pasien dati 

perncrintuh se hingga keluarga j uga dapat melanjutkan pekerjaan ata u tugas sehnri-hnri taupe 

tcrtal u tcr bcbani o lch kcbcradaan pasicn. 
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