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Berhahagialah. segala orang yang lapar dan 

dahaga akan kebenaran,. karerra mereka itu  

akan di jam: n sehingga kenyaag..

(Katius 5 : 6 )
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KATA PENGANTAR 

Dengan selesainya penulisan skripsi in i tidak. ada 

perbuatan yang patut saya lakukan untuk pertama kalinya 

selain mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Allah, yang telah. 

herkenan atas. selesainya penulisan skripsi ini*.

Pada kesempatan in i tidak dapat dilukiskan dengan 

kata-kata rasa terimakasih. kepada ibunda dan. ayahnda. 

Ibuada yang dengan. penuh. ketabahan dan keuletan dal am 

menghadapi. tantangan hidupr bertekad agar anak-anaknya 

memperoleh. pendidikan yang setinggi-tingginya*. Demikian 

pula ayahnda yang telah. mengukir harapaanya. dan herusaha 

agar anak-anaknya menjadi seorang sarjana*. 01eh karena itn. 

saya hanya dapat berdoa : MYA TUHANKU AKU PERCAYA BAHWA 

ENGKAU SELALU MENGASIHI DAF MELIIFDUNGI MEREKA BERDUA SE- 

BAGAIMANA MEREKA TELAH KEETGASIHI DAK MELINDUNGIKU". Demi- 

kian pula kepada neneknda dan kakeknda yang tercinta atas

segala doanya dan saudara-saudara saya yang telah memberi-
i

kan dorongan dan kesempatan sehingga berhasilnya? penulisan 

ini*.

Demikian pula tidak dapat saya lupakan atas kebaik- 

an bapaic Darwoto yang telah bersedia membimbing saya sela- 

ma penulisan skripsi in i ,

Juga saya sampaikan. terima kasih. kepada Prof. Soe- 

joenoes atas segala bantuannya dan semua rekan yang tidak 

dapat saya sebut namanya satu persatu, sehingga penulisan 

skripsi in i tidak mengalami hambatan yang berarti..
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Akhirnya setagai manusia yang. tak lepas dar_i salah. 

dan. kekurangarL* cleh. karena itu  kritik..dan saran atas pe- 

nulisan in i  sangat say a harapkan. sehingga dapat lebih. me- 

ngembangkan pemikiran tentang euthanasia in i*

Surabaya* 20 Nopember 1986

Supriati Tjakjaningtyas
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BAB I

pehdahuluak

1. Permasalahan

Sehagaimana diketahuir sejak pada tanggal 8 Maret 

19^2 telah. berlaku Wetboek. van Strafrecht. voor Nederlands. 

Indie dan. kemudian herubah. menjadi Wetboek van Strafrecht 

yang dapat juga disebut Kitab Undang-I3ndang Hukum. Pidana 

(selanjutnya disingkat KUHP). KTFEP tersebut tetap berlaku. 

berdasarkan ketentuan pasal I I  Aturan Peralihan Un.dang- 

Unaang Dasar 1945 > j o*  Undang-Pnriang no* 1 tahun 19̂ -6, j o*  

Undang-Umdang no* 73 tahun 1958* Sepanjang pengetahuan sa

ya belum. pernah. ada kasus euthanasia atau perbuatan yang 

mirip dengan kasus tersebu.t yang ditangani oleh. pengadil- 

an (Indonesia)*

______ SementarajL.tu. jaman terus berubah. dan ilmu penge

tahuan terus berkemhang. Oleh. karena itu  b ila  dihubungkan 

antara masalah. euthanasia dengan kebutuhan masyarakat yang 

aisebabkan oleh kemajuan tehnologi yang pesat.,. khususnya 

dalam. bidang k-edokteran akan timbuX permasalahan yaitu : 

hagaimana jika  karena kemajuan tehnologi tersebut. terjad i 

"merampas nyawa orang la in1* atau "membiarkan nyawa orang 

Iain, dirampas oleh maut"*

Padahal merampas nyawa orang lain, atau membiarkan 

nyawa orang la in  dirampas oleh naut itu  dapat terjad i ka

rena alasan kemanusiaan, sebab orang tersebut menderita 

suatu penyakit yang tak mungkin untuk saat sekarang di -
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sembuhkan.

Masalah diatas kiranya akan banyak terjadi. dalam 

dunia kedokteran Indonesia* terutama jika  rumah sakit- 

rnmah sakit. sudah banyak menggunakan a la t-a la t serba mo

dem, seperti respirator.,, organ transplan,. heartlung. ma

chine dan la in  sebagainya*

2* Penjelasan JudalL

Dalam mempelajari suatu masalah selalu terdapat 

banyak. segi darimana dapat dipelajari. permasalahan terse

but atau dengan kata la in  terdapat banyak sudut tinjauan 

darimana suatu. masalah dapat dipela j.ar:L* Masalah euthana-;. 

sia dapat ditin,j,au dari sudut m.edis„ e tis  maupun yuricLLs.. 

Dallam, pemilisan skripsi in i saya& meainjaUL euthanasia dari 

sudut yuridis^ yaitu bagaimana ’'Euthanasia Di.tin.jau dari 

Hukum Pidana yang Berlaku d i Indonesia'1 ► Sedangkan p e -• 

ng.ertian euthanasia sendiri. akan dibahas dalam bab I I  

subbab 1 *

3* Alasan Pemilihan Judul

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat me- 

mitup d ir i dan. mengingkari kemajuan-kemajuan di. bidang, 

tehnoligi. canggih,, .khususnya di bidang kedokteran,. Menya- 

dari akan hal tersebut,, saya tertarik  untuk, mengungkapkan 

permasalahanvdi bidang kedokteran yang, akan terkena dampak. 

normatif hukum; dan kemajuan tehnologi, teristimewa terba- 

dap hal. penentuan nasib untuk hidup atau mati*

■ Beranjak dari. pemikiran tersebut,. kiranya judul ,

2



yang tep a f untuk mengungkapkan dan menganalisa permasalah

an diatas ia lah : "EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA 

YANG BERLAKU DI INDONESIA". 

k* Tu.iuan. Penulisan

Tujuan utama penulisan skripsi in i ialah. untuk, me- 

menuhi syarat guna men.capai gelar sarjana hukum. Disamping 

itu,. karena euthanasia merupakan suatu dilema yang menem- 

patkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam p is is i ■ 

yang sulit,. maka dengan adanya penulisan mengenai euthana

sia semoga merupakan sumbangan pikiran bagi pemecahan per- 

masalahannya.

5* Metodologi

Metode yang saya pakai dalam penulisan skripsi in i 

ia lah  pencarian data melalui. studi kepustakaan dan wawan.- 

cara*. Wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa dokter 

dari rumah sakit DR* Soetomo Surabaya, guna mendapatkan. 

gambaran yang nyata tentang perkembangan dunia kedokteran 

sehubungan dengan euthanasia in i*

6* PertangguiLg.iawaban Sistimatika

Untuk memudahkan pembahasan. mengenai "EUTHANASIA 

DITINJAU DARI HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA", sa

ya memakai sistimatika sebagai berikut :

Bah I : Pendahuluan yang, memuat garis besar perma- 

salahan pada subbab, 1 „ subbab 2 merupakan penjelasan. judul. 

sedangkan alasan pemilihan judul dijelaskan pada subbab 3* 

tujuan dari penulisan "EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM P I-
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DANA YANG BERLAKU DI INDONESIA" diketengahkan. pada subbab 

4, selanjutnya subbab 5 menjelaskan metodologi yang dipa- 

kai dalam. penulisan in i.  Bab I in i akan. diakhiri. dengan 

subbab 6. yang beris i pertangguirgjawahan sis.tima.tika.

Bab/ I I  dengan judul BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI 

EUTHANASIA dibagi menjadi 4 suhbab_ Subbab 1 d iberi judul. 

Pengertian Euthanasia, yang akan. dihahas didalamnya yaitu 

mengenai pengertian euthanasia, baik di.tinjau dari a r t i  

bahasanya maupun menurut apa yang tercantum didalam Pedoman 

Kode Etik Kedok-teran* Subbab 2 dengan judul- Macam-macam. 

Euthanasia,, pembagian euthanasia ini. pada pokoknya dibagi 

menjadi dua* yaitu Euthanasia a k tif (causation) dan Eutha

nasia pasif (permi-sson) * Sedangkan pada subbab 3 akan- d i

ke tengahkan masalah perkembangan euthanasia di beberapa 

_ negara* Bagsd mana .ettthanasia_di.tin jau_.dsiri.-KUHP merupakan 

pokok bahasan pada subbab. 4*

Dalam bah I I I  yang berjudul BEBERAPA MASALAH ASPEK 

HUKUM PIDANA YANG BERHUBUNGAN DENGAN EUTHANASIA akan diba

gi menjadi 4 suhbab.. Dalam subbab 1 akan diuraikan menge- 

nai kaitan antara Pidana mati* Hak untuk«mati dan Hak a- 

sasi manusia,. subbab 2 akan membahas mengenai batasah pe

ngertian hidup dan pengertian mati- Masalah in i dirasakan 

perlu b ila  dikaitkan dengan perkembangan yang pesat dan 

penemuan tehnologi baru di dunia medis* sedangkan hukum. 

yang ada hanya mengenai. .is tilah  "hidup" dan "mati" tanpa 

niemberikan penjelasan ju rid is  tentang pengertian tersebut*



Dalam praktek dokter sering mengalami kesulitan menen.tukan 

sampai sejauh mana atau sampai kapan yang disebut batas 

raaksimum dari usaha dokter untuk raenyelamatkan nyawa pa- 

siennya itu . Persoalan tersebut akan dibahas dalam subbab 

3 dengan judul. Saat Penggunaan "Hak^untuk mati’1* sub.bab 4 

membahas ten tang euthanasia dimasa mendatang dalam, Kitab 

Undang-Undang Huk.um Pidana Indonesia*

Pokok. babasan pada bab IV adalah pembahasan kasus* 

Karena tidak. ada kasus euthanasia yang, pernah ditangani 

oleh pengadilan, Indonesia, maka akan dibahas dalam skrip

s i in i adalah kasu& yang, pernah ada dalam praktek. pe rad ii- 

an di negara Amerika Serikat dan Belanda*

Terakhir bab V berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan* mulai dari bab I sampai dengan bab IV dan ju- 

ga saran-saran*

Dengan demikian proses pembahasan. Euthanasia D itin- 

jau dari Hukum-. Pidana Yang Berlaku di Indonesia sampai pa

da t i t ik  akhirnya. Harapan yang menyertainya adalah semoga 

dengan adanya penulisan in i merupakan sedikit sumbangan 

pikiran mengenai persoalan euthanasia.



BAB I I

BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI EUTHANASIA

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan* maka da

lam bab ini. akan diketengahkan batasan mengenai pengerti

an. euthanasia,, baik ditin jau dari segi bahasanya maupun 

dari segi pengertian yang ada dalam lite ra tu r atau kepus- 

takaanc*. Demikian pula mengenai pembagian dalam berbagai 

macam euthanasia dan perkembangannya d i beberapa negara* 

Bah in i akan. diakhiri dengan pembahasan. mengenai euthana

sia menurut atau yang diatur dalam. KUHP*

1*- Pengertian Euthanasia

Kata "Euthanasia" berasal dari kata Yunani 

"thanatos" yang beraxti mati dan "eu" yang herarti baik 

atau bagus^* Dengan demikian. kata euthanasia dapat. d ia rti 

kan dengan mati yang bagus atau baik* yang dimaksud dengan. 

baik atau bagus d isin i ialah bahwa proses kematian itu  di 

jalankan tanpa m.engalami rasa sakit atau penderitaan.

Dalam ensiklopedi umum kata "euthanasia" diartikan 

dengan mati tanpa penderitaan. (mengurangi atau menghilang- 

kan penderitaan yang dijalankan oleh seorang dokter'pada 

seseorang yang akan meninggal) ̂

■̂ H* Hadiati K* Sudahkah Waktunya Kini Euthanasia 
Disahkan. Menurut Hukum ?,. Komnas 30 September 1980►

2 . . 'Ensiklopedi Umum* Yayasan Kanisius* Yogyakarta,.
1984r h.. 386* ‘ ' '

G



Dari. Blakiston' s Pocket Medical. Dictionary di.tenau.. 

Jean bahwax euthanasia : The intentional bringing about. a f 

easy and painless, death ta a person suffering from, an 

in-cuxable on pain fu ll desease-^*, Jadi m.en.uxut Blakisrtaa;* s 

Pocket Medical. Dictionary* euthanasia m.enyebabka;n mat! 

secara mudab taapa terasa sakit bagi seseorang.; yang, m.ea- 

deritai sakit paraii dan tak mun$d.n disemTsaihkart̂

. Dal am Pedomaa Susila Kedokteran Ussdloisdll ksta eu

thanasia dipergunakan dalam. tiga  a rti :

a* ■ Berpindah ke alan baka deng.an senamg dan amanr, 
tsuipa penderitaan,, bust yaag beriman dengan namâ  
Allah di. bdbirv ,

b* Waktu hidup akaa berakhir„ diringankan penderitaaffi 
si. sakit dengan mem.berinya doa* 

c*. Mengakhiri penderitaam dam hidup seorang, sak it 
dengag atas permintaan pasien sendiri dan. keluar- 

‘ ganya5.

Euthanasia Studi Group dari KMG Holland'. (ID I di
i

. _n-ega-ra kita^- m̂ ruaiuskaffii sebagai berikurt. ::

"Euthanasia  adalah denigan sengaja tidak melakukan, se- 
snatu (nal a ten) untuk. memperpanjiang. hidup seseorang 
pasien atau-: sengaja melakukan- sesuatu. untuk memper- 
pemdek atau mengakhiri hidup seseorang pasien: dam se- 
mua: inivdilakukan khusus unt.uk. kepentittgan pasien 
sendiri''’ .

Jifca. dari beberapa batasarv pen-g.ertian mengenai eu-

7

•̂ SLakiston1 s Pocket Medical Dictionary„ lac* USA, 
1.979»h. 290* '

^edoman. Susila- Kedokteracn* Dewan; Perlindungaa ’Su
s ila  Kedok.teran.* Jakarta* Zk Fop ember 196.9» h* 45 *■

^Fred Ameln,, Euthanasia Suatu Masalah Etis-Medls- 
.juridisv Prasaran. pada Simposium Euthanasia* Jakarta*
Zk Nopember 1984*. h.. 4*-



thanasia itu  di simpulkait* maka pada pokoknya daiam perbu-

atan eutlianasia itu  terkandung tiga  urusur* yaitu :

a,. Suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan 
nyav/a orang la in* 

b* Perbuatan tersebut dilakukan karena terdorong oleh 
keingiuan untuk membebaskan orang la in  dari suatu 
penderitaan*

c*. Perbuatan tersebut dilakukan karena permintaan 
yang sangat dari s i korban »

2* Macam- Macam Euthanasia

Menurut Soemarno P.. Wirjanto* euthanasia itu  pada

pokoknya ada dua macam.,. yai_tu euthanasia a k tif (causation)
n

dan euthanasia pasif ( permisson) • Euthanasia ak tif ia lah 

perbuatan seorang dokter dengan ilnm peng.etahuannya mem- 

percepat kematian s i pasien,. misalnya dengan memberikan 

suntikan atau obat penenang yang melebihi dosis* Adapun 

euthanasia pasif (permisson) ia lah  mengakhiri penderitaan 

Pasiennya dengan tidak berbuat se suatu.,. sehingga dokter 

tidak memberikan atau melanjutkan pertolongannya kepada 

pasien*

Demikian pula Kartono Mohamad* pada prinsipnya me- 

ngemukakan adanya euthanasia a k tif dan euthanasia pasif^* 

Dalam. hal in i Fred Ameln. membagi leb ih  Ianjut

c
B*. Hadiati K, loc* c i t -

7
Soemarno P*. Wirjanto, "Awai Dan Akhir Hidup Sebagai 

Masalah Medio Legal,. Hukumr no*. 6 , tahun Vr yayasan Peneli- 
tian Dan Pengembangan Hukum. (Law Centre) ,.1979,. h* 3k»

g
Kartono Mohamad,. Euthanasia Dipandang Dari Etik 

Kedokteran,. Prasaran pada Simposium Euthanasia* Jakarta, 
2k Nopember 198^, h*. 7-
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m.enjadi euthanasia pasif (atas permintc.ars. atau tanpa per

mintaan) dan euthanasia a k tif (atas peraintaan atau tanpa 

permintaan) .. Selanjutnya dalam. euthanasia ak tif dapat d i- 

bedakan la g i menjadi. euthanasia a k tif secara langsung 

(d irec t) dan euthanasia a k t if secara tidak langsung (in 

d irect) * Euthanasia pasif atas permintaan. dapat. dinamakan 

auto euthanasi a*. Auto euthanasia adalah dimana seorang 

Pasien menolak tegas dengan sadar untuk menerima. perawatan 

medis dan ia  mengetahui bahwa in i akan mengakhiri hidupnya.. 

Euthanasia ak tif secara langsung (d irec t) adalah dimana 

dokter melakukan suatu tindakan medis untuk. meringankan 

penderitaan pasien sedemikian rupa sehingga secara lo g is  

bisa diperhi;tungkan/diharapkan bahwa hidup pasien diper- 

pendek. atau d iakhiri- Euthanasia a k tif secara tidak. lang- 

sung (in d irec t) adalah dimana dokter tanpa maksud untuk. 

rn.em.perp end ek atau mengakhiri hidup pasien^ melakukan tin

dakan medis untuk i&eringankan penderitaan pasien dengan 

diketahuinya adanya resiko bahwa tindakan medis in i dapat 

mengakibatkan diperpendek/diakhirinya hidup pasien^;

Masalahnya. sekarangr jik a  ada dua orang pasien se- 

dandean a la t yang diperlukau (misalnya respirator) hanya 

ada satu* siapa yang diu.tamakan untuk ditoLong diantara 

kedua pasien tersebut ? Apabila tindakan. itu. berakibat me-

Q
^Fred Ameln* op- c i t ^ h. 5-
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ninggalnya sal all seorang pasien, apakah. hal itu  dapat d i- 

katakan perbuatan euthanasia ? Jika euthanasia termasuk. 

euthanasia a k tif atau pasif ?

Menjawab pertenyaan pertama, Soejoenoes menerangkan

sebagai b.eriknt. :

Jika ada dua orang., pasien,; sedang alat. yang diperlukan 
(resp irator) hanya ada sat\r, maka dokter harus rn.en.gu- 
tamakam sal ah. seorang; diantaranya. Tindakan tersebut 
diambil, dengan pertimbangan mana diantara mereka yang 
mempunyai harapan hidup lebih besar. Untuk. menentukan 
pasien mana yang m.emjpunyai harapan hidup lebih  besar ■ 
dibeatuk. suatu- team, yang dipimpin oleh dokter yang 
leb ih  senior1-0,.

Tetapi Fred Ameln herpendapat hahwa dalam. hal in i 

dokter harus memilih. dan ia  tidak akan melepaskan alat 

respirator dari pasien pertama karena ia  tidak ada hak 

mengakhiri perawatan tersebut tanpa iz in  pasien"^*. Tetapi 

harus diingat. juga hahwa seorang dokter seharusnya tidak 

memulai terapi ataupun tidak meneruskan' suatu “t .era pi,. j i -  

kalau. secara medis tidak dapat la g i diharapkan suatu. ha- 

s i l ,  walaupun hal itu  mengakibatkan meninggalnya pasien. 

(Leenen : Rechten van Mensen nide gezondheidssorg,. 1978, 

h. 239).

Mengenai pertanyaan kedua (apabila tindakan terse

but mengakibatkan meninggalnya salah seorang pasien) ada

“ ^Wawancara dengan Soejoenoes, Dosen Ps ik ia tri Fo- 
rensik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 14 Septem
ber 1986..

Fred Ameln► op > c i t «> h* 1411
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beberapa kemungkinan jav/aban :

a* Berdasarkan pendapat dari Soejoenoes, apabila pasien

yang mempunyai harapan hidup lebih besar (menurut perhi-

tungan dokter) tersebut belum menerima respirator, kemu-

dian atas pertimbangan diatas respirator dipindahkan dari

pasien.yang mempunyai harapan hidup leb ih  kecil (sehingga,

berakibat kematiannya) maka perbuatan yang demikian in i

termasuk euthanasia a k t if. Karena dalam hal in i  dokter

berbuat ak tif "m.emperpendek" hidup seorang pasiennya, ya-

itu  dengan jalan melepas respirator.* Tetapi perlu diingat

bahwa untuk menentukan suatu perbuatan termasuk euthanasia

atau bukan, harus d ilih a t lehih dulu k r ite r ia  apa yang d i-

Pakai untuk menentukan "hidup' dan mati"..

W  Jika yang dipakai konsep mati otak (brain death.),. maka.

apabila: pasien.yang . menerima respirator lebih dahulu ter-

nyata faal otaknya telah berhenti secara keseluruhan (ke-

hidupan vegetatifnya hanya bersifa t buatan),. perbuatan

tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai euthanasia ak~-

tif*. Menurut Larsen kasus diatas merupakan bentuk semu
• 1 Pdari euthanasia , karena dia berpendapat bahwa orang yang 

mati otak sudah meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, pe- 

ngertian tentang hidup dan mati in i akan dibahas dalam

12M i „  h. 14
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bah I l l  subbab 2*

c.* Wamun jika  kematian salah. satu dari pasien tersebut pa

da pihak yang belum menerima pertolongan dengan respirator 

maka hal in i bisa digolongkan pada perbuatan euthanasia 

pasif.. Karena dalam kasus in i dokter tidak. berbuat sesuatu 

apapua* Tetapi dalam hal in i dokter tidak dapat dipersalah 

kan karena ia  dalam keadaan darurat*. Dokter itu. tidak me- 

lakukan suatu tindakan yang dapat dihukum^P,.

3* Perkembangan Euthanasia di Beberapa Negara

Hingga saat in i masalah euthanasia', merupakan salah 

satu permasalahan yang tetap hangat untuk dibicarakan...

Untuk mengetahui perkembangan euthanasia,, maka akan dike- 

ciukakan perkembangan euthanasia di beberapa negara*.

Perlu dike tahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum P i- 

dana_di .Uruguay telah-.cukup melangkah jauh di dalam masalah 

euthanasia, yang menyebutkan k ira -k ira  sebagai berikut :

Hukum : Hukum, dapat menganggap seorang, tidak bersalah, b i- 

la  ia  m.elakukagi perbuatan mem-bUMih yang bermo ti.fkan pera- ’ 

saart kasihaa,. sebagai kelanjutan dari permintaan. si kor- 

bau kepadanya herulang-ulang^..

Di Amerika Serikat yang, menganut a liraa hukum Anglo. 

Saxon.,. nvelakukaa euthanasia bukam se suatu yang, perlu. diper

13Ib id .1 h* 15-

Abdul. Mun'im. I  dries,. Ilm.u- Kedokteran. Kehakiman 
Prasaram disam.paikau pada Simposi.ucL Euthanasia* Jakarta 
2if Nop ember 198 ki- h,. ?*.
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masalahkan, karena dalam sistem hukum yang demikian me- 

mungkinkan seseorang minta keputusan pengadilan untuk me- 

ngesahkan suatu tindakan. California menjadi negara bagi- 

an yang pembuat undang-undangnya telah mengeluarkan suatu 

produk le g is la t i f  perihal "hak untuk mati" dalam bentuk 

undang-undangnya yang dib.eri nama "The Natural Death Act". 

197615.

Perkembangan euthanasia di Jepang dapat d ilih a t da

r i  jurisprudent sebuah Pengadilan Tinggi di Nagoya, yang 

mengajukan enam syarat untuk dapat melakukan euthanasia 

yaitu :

a. Pasien atau calon korban harus masih. dapat membuat 
keputusan dan mengajukan permintaan tersebut dengan 
serius.

b. la harus menderita penyakit yang tak terobati pada 
stadium terakhir/dekat pada kematiannya. .

c. Ia harus menderita nyeri yang tak tertahankan.
d. Tujuannya adalah sekedar melepaskan. d ir i dari rasa 

nyeri; ' ” “ “ "  .....
e. Dilakukan oleh dokter yang berwenang atau atas pe- 

tunjuknya.
f .  Kematian harus melalui cara kedokteran dan manusi- 

awi^°.

Uruguay, Amerika Serikat dan Jepang merupakan con- 

toh dari negara yang setuju dengan adanya euthanasia. Te

tapi ada juga negara yang sampai saat in i tidak setuju a- 

tau belum mengatur tentang euthanasia. Sebagai contoh a- 

dalah Indonesia dan Belanda.

^^Fred Ameln, qtv c i t .. h. 22.- 

"^Abdul Hun' im Idries, op. c i t .» h. 8
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Di negara Belanda kasus euthanasia yang pertama terjad i 

tahun 1952 ketika Pengadilan di Utrecht dalam keputusannya 

pada tanggal 11 Marct 1952 menjatuhkan hukuman bersyarat 

( voorvaardelijke) kepada seorang dokter, yang atas permin

taan, dengan jalan suntikan mengakhiri hidup kakaknya yang 

sangat menderita karena penyakit yang tidak dapat disem-. 

buhkan. Demikian juga terhadap kasus Leeuwarder euthanasia 

proses 1973* Pengadilan Leeuwarder dalam keputusannya 

tanggal 21 Januari 1973 menjatuhkan hukuman bersyarat se- 

lama satu minggu kepada nyonya Postma yang te l ah member! - 

kan suntikan kepada ibunya yang menderita penyakit yang 

tak dapat disembuhkan (kasus Leeuwarder Euthanasia in i a- 

kan dibahas lebih lanjut pada bab IV subbab 1 ). Dua putus- 

an pengadilan tersebut memb.uktikan bahwa di Belanda eutha

nasia helum dapat dilakukan.

4* Euthanasia ditin.lau dari KUHP.

Dilihat dari aspek hukum pidana, maka euthanasia 

ak tif dalam bentuk apapun adalah dilarang. Euthanasia ak- 

t i f  atas permintaan dilarang menurut pasal 344 KUHP yang 

berbunyi : Barang siapa menghilangkan nyawa orang la in  a- 

tas permintaan orang itu  sendiri yang je las dinyatakan de

ngan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling 

lama duabelas tahun. Sebenarnya bentuk merampas nyawa o- 

rang lain  yang diatur dalam pasal 344 KUHP hanya merupakan 

salah satu bentuk dari euthanasia yaitu euthanasia ak tif 

(atas permintaan) langsung.
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Pasal la in  yang dapat dihubungkan dengan masalah euthana- 
t

sia a k tif maupun pasif tanpa permintaan ialah pasal 338
17 '

KUHP, yang berbunyi'-Barang siapa sengaja meranpas nya- 

wa orang lain., diancam karena pembunuhan, dengan. pidana 

penjara paling lazia limabelas tahun.. Dan pasal 3^0 "Ba

rang siapa sengaja dan. dengan rencana lebih dahulu meram- 

pas nyawa orang la in  diancam., karena pembunuhan: dengan 

rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur h i

dup atau selama waktu tertentu, paling lama duapulnh ta

hun,"#

Karena unsux kesengajaan tidak selalu ada pada eu

thanasia pasif (permission), maka dapatlah kiranya keten- 

tuan pasal 359 KUE? yang berbunyi : Barang siapa karena 

kealpaannya menyebabkan matinya orang la in , diancam. dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau,kurungan paling.
* 1 Rlama satu ‘tahun" , dimasukkan sebagai aturan- yang, menga- 

tur perbuatan. euthanasia pasif.

17Fred Am.eln, op. c i t », h. 11.
18Ho e lja  tno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

( terjemahan), Cet X, 1973, h. 126.



BS3EHAPA MASALAH ASPEK HUKUM PIDANA 

YAKG EE3EUBUTTGAN DENGAN EUTHANASIA 

Beberapa masalah mengenai aspek hukum pidana yang 

berhubungan dengan euthanasia, an.tara la in  :

1. Pidana mati, hak untuk mati dan hak asasi manusia.

2. Pengertian hidup dan peng'ertian mati.

Saat penggunaan hak untuk mati.

4. Masa depan euthanasia didalam hukum pidana Indonesia.

1. Pidana Mati. Hak Untuk Mati dan Hak Asasi Manusia.

toUdah sejak lama masalah pidana mati menjadi bahan

perdebatan dikalangan ahli hukum pidana. Sebagian negara

di dunia in i masih akan terus mempertahankan adanya p i
rn ■

dana mati, tetapi ada juga yang telah menghapuskan pidana 

mati dalam undang-undang negaranya. Bagi sarjana yang pro 

pidana mati, seperti misalnya : Biohon van isselmonde, 

Lombrosso, uarofalo, dan lain-lainnya pada umumnya menda- 

sarkan. argumentasinya bahwa pidana mati itu  dirasakan. le 

bih. praktis, beayanya ringan., lebih pasti daripada pidana 

penjara, yang selaraa in i paling banyak dijatuhkan oleh pe- 
• •

ngadilan manapun,. sedangkan Becaria, Voltaire, Koeslan 

Saleh., toahetapy dan la in -la in  mengeraukakan antara lain, 

bahwa masalah hidup dan mati bukanlah oleh penciptariya, 

yaitu Tuhan lang naha isa, jadi masalah hidup dan mati

BAB I I I

16
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manusia merupakan kekuasaan mutlak dari Tuhan .

Lepas dari masalah pro dan kontra, pada kenyataan- 

nya pidana mati ada dalam hukum pidana di Indonesia dan 

tercantum. sebagai salah satu ancaman hukuman dalam KUEP*

Dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia, apakah p i

dana mati bukan merupakan pelanggaran terhadap hak perse- 

but? D ilihat dari kepentingan terpidana, maka pidana mati 

dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran terhadap hak untuk. 

hidup atau the righ t to l i f e .  Tetapi jika melihat pidana 

mati tersebut dari segi la in  yaitu masyarakat, maka pidana 

mati perlu dipertahankan sebagai ancaman hukuman terherat 

bagi pengganggu keamanan dan ketenangan masyarakat. Tetapi 

harus diingat bahwa keputusan pidana mati yang telah d i- 

laksanakan tak mungkin diperbaiki la g i jika ternyata dike- 

tahui ada kesalahan di kemudian hari, oleh karena itu  ha

kim harus lebih hati hati dalam menjatuhkan putusan pida

na mati.

Apabila k ita  berbicara tentang hak-hak asasi manu

sia, maka kita akan menunjuk pada Universal Declaration, o f 

Human Right yang dilahirkan oleh Perserikatan. Bangsa Bang- 

sa pada 10 Desember 1943* Dari 30 pasal yang mengatur ten

tang hak-hak asasi manusia in i, maka tidak ada satu pasal-

19Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, Eutha

nasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Ghalia Indone

sia, Jakarta, 198i+, h. 55.

1°



pun yang mengakui adanya hak untuk mati. Yang secara je las

aiakui hanyalah hak untuk hidup atau the right to l i f e  se-

perti yang disebutkan aalan pasal yaitu : Ev.sry one has

the right to l i f e ,  lib e rty  and the security o f person

Setiap orang berhak akan hidup, kemerdekaan. dan keamanan

dunia. Lalu dengan aasar apakah maka hak untuk mati itu

mulai dibicarakan, terutama oleh. masyarakat di Amerika dan

Eropa? Dalam. hal in i Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nir-

wanto mengfimukakan. :

Sedangkan mengenai the right to die berkembang berda- 
sarkan adanya suatu pengakuan balk nasional maupun • 
in.ternasional bahwa setiap individu mempunyai "a righ t 
to l i f e ,  free from, torture and cruel and inhuman treat 
ment"^..

Masaiahnya sekarang ia lah  apakah. mungkin undang-un- 

dang memberikan perlindungan adanya "hak untuk mati" se- 

perti halnya perlindungan terhadap hak untuk hidup?

. Kalau hak manusia untuk hidup merupakan hak asasi ma
nusia yang dilindungi oleh. hukum, maka wajarlah. apabi- 
la  dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib. sendiri 
(the righ t o f s e lf  determination) yang membawa konse- 
kuensi juga pada penentuan nasib sendiri untuk hidup 
atau mati, sehingga wajar pula h ila  mati juga merupa
kan hak manusia yang asasi dan oleh karenanya juga ha
rus dilindungi oleh hukum.2 2 ,

Bagaimana b ila  masalah hak mati in i dikaitkan de-

20Ib id ., h. 55 '

21Ib id .t h. 56

^ H. Hadiati K.rloc. c it
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ngan Pancasila sebagai staatsfondamental norm, apakah t i 

dak. bertentangan ?

Untuk. menjawab pertanyaan diatas k ita  dapat memakai 

apa yang diuraikan Prof. Mr* Dr s. Notonegoro sebagai dasar 

yaitu bahwa susunan Pancasila adalah hierarkhis dan mempu- 

nyai bentuk piramidal.^*. Jadi tidak ada salahnya kalau da- 

lam pembicaraan in i cukup diamhil hanya satu dua s ila  se

bagai unsur pemhanding..

S ila  Ketuhanan Yang Maha Esa, memandang bahwa se- 

gala sesuatu itu  bersumber pada Tuhan semata. Demikian 

juga dalam. masalah hidup dan mati adalah merupakan kekua

saan nrntlak dari Tuhan.* Tak seorangpun dapat menentukan 

masalah tersebut selain Dia*

Bagaimana jika ditinjau dari s ila  Kemanusiaan yang 

ad il dan beradab ? Menurut Roeslan Saleh :

Kemanusiaan ialah kesesuaian dengan s ifa t  manusia atau 
leb ih  luas la g i kesesuaian dengan hakekat manusia. Di
mana manusia itu  merupakan makhluk yang tersusun., maka 
Lebih lanjut kemanusiaan dapat diartikan kesesuaian 
dengan susunan dari manusia. Lain dari itu  dapat dika- 
takan bahwa manusia mempunyai dua si fa t ialah sebagai 
individu dan sebagai makhluk sosia l, maka lebih lanjut 
kemanusiaan dapat dirumuskan sebagai kesesuaian dengan 
susunan d ir i manusia atas tubuh dan jiwa dan s ifa t  ma- 
nnsia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial .

Menurut hemat saya, dapat tidaknya perlindungan

^ L ih a t Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati. Aksara 
Baru, Jakarta, Cet. I I ,  1978-

2ZfIbid.
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"hak untuk mati" itu  diberikan melalui undang-undang itu  

tergantung dari n ila i moral yang sedang berlaku dalam ma- 

syarakat. Kalau masyarakat mernang membutuhkan undang-un- 

.aang tersebut maka kemungkinan diberikannya perlindungan. 

hak untuk mati melalui undang-undang adalah tidak mustahil.

Kiranya rasio jika orang berhak untuk hidup,, maka 

ia  juga berhak untuk mati in ilah  yang mendorong orang un

tuk memperjuangkan hak untuk mati, seperti halnya mereka 

memperjuangkan hak untuk hidup* Sebagaimana yang dikemuka- 

kan oleh Soemarno P. Wirjanto sebagai berikut :

Kalau tiap-tiap  orang berhak untuk hidup tentunya ia  
juga harus diakui haknya untuk mati. Dan sesungguhnya 
tidak ada satu hukum didunia in i yang mengingkari hak 
itu . Bahkan banyak negara termasuk Indonesia dimana 
bunuh d ir i tidak dianggap tindak pidana. Sedangkan 
dinegara dimana bunuh d ir i itu  dianggap sebagai tin - 
dakan pidana maka orang yang melakukannya dengan ber- 
hasil tidak dapat di tun tut2-'.

Oleh karena' didalamr KUHP tidak-ada satu_pasalpun 

dalam ketentuannya yang mengatur tentang ancaman pidana 

bagi orang yang melakukan bunuh d ir i, maka bagi Indonesia 

bunuh d ir i bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana. 

Selanjutnya Prof. Amos Shapira berpendapat bahwa dengan 

konsep perbuatan percobaan bunuh d ir i sebagai suatu tin- 

dakan yang tidak dilarang, merupakan gerakan kearah d i-

^Soemarno P* Wirjanto, op. c i t .. h.33.
25



akuinya the right to die.. Diaalam KUHP dikenal adanya 

5 jen is kejahatan terhadap nyawa manusia, yaitu :

1*. Pembunuhan dengan sengaja (dootislag),. pasal 333 
KUHP*

2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (moord) 
pasal 340 KUHP.

3* Pembunuhan dalam. bentuk yang memperberat pi dan any a 
(geqalifiseerde doodslag),. pasal 339 KUHP.

l+». Pembunuhan yang dilakukan atas. permintaan si korban 
pasal 344 KUHP.

5* Dengan sengaja mengan jurkan atau membantu. atau mem- 
berikan sa ran/daya upaya. kepada orang la in  untuk. 
bunuh d ir i,  pasal 345 KUHP2' .

Ketentuan dalam pasal 344 KUHP mengancam orang yang 

cLengan sengaja menghilangkan nyawa orang la in  meskipun 

atas permintaan yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh da

r i  yang bersangkutan sebagaimana bunyl ketentuan pasal 344 

sebagai berikut : "Barang siapa merampas nyawa orang la in  

atas permintaan orang itu  sendiri yang je las dinyatakan 

dengan kesungguhan hati, diancam dengan_jpidana .penjara par
pO

lin g  lama dua helas tahun" * Jadi meninggalnya seseorang 

itu  disebabkan karena terlibatnya orang la in*

• Mengenai pendapat soemarno P. Wirjanto yamg membe- 

narkan atau menyetujui penggunaan hak untuk mati dengan

pC
Djoko Prakoso dan D.iaman Andhi Nirwanto. o p .  c it ., 

h. 64. -----------
27Hermien Hadiati Koeswadji et* a l -, Ke.lahatan Ter

hadap Nyawa, Asas-Asas.. Kasus Dan Permasalahann.ya., Depar- 
temen Hukum. Pidana, Fakultas Kukum Universitas Airlangga,
1980,. h* 9*

28Moeljatno, op. c i t . ?h* 12 4 .



22

melibatkan orang la in , dengan alasan bahwa tidak diajukan- 

nya kedepan sidang pengadilan bagi pelaku bunuh d ir i yang 

berhasil, kiranya su lit untuk diterima,. karena bagaimana 

mungkin akan diajukan kedepan sidang pengadilan atas per

buatan tersebut (bunuh d ir i  yang berhasil), sedangkan 

yang berbuat sudah meninggal dunia. Dan yang pasti tidak 

diajukannya kedepan sidang pengadilan atas perbuatan ter

sebut karena tidak ada yang harus diajukan kedepan sidang 

sidang pengadilan. Hal in i karena tidak. ada pihak atau 

orang la in  yang terlibat- dalam perbuatan tersebut*

Yang diatur dalam ketentuan pasal 345 KUHP ialah 

meirgancam orang yang dengan sengaja mendorong atau meno- 

long orang la in  untuk melakukan bunuh d ir i,  ketentuan ter

sebut berb-unyi : "Barang siapa sengaja mendorong orang la 

in  untuk bunnh d ir i,  menolongnya dalam perbuatan itu  atau 

memberikan sarana kepadanya untuk. itu r diancam dengan p i

dana penjara paling lama empat tabun kalau orang itu  jadi 

bunuh d ir i "2^

Raeio tidak diajukannya kedepan sidang pengadilan 

hagi pelaku bunuh d ir i karena yang bersangkutan telah me

ninggal dunia sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 

345 KUHP, sebagai berikut :

1.. Orang bunuh d ir i tidak diancam hukuman akan tetapi 
orang yang sengaja menghasut,. menolong dan sebagai-

29Ibid>



ay a orang la in  untuk hunuh. diri,.. dapat. dikenakan 
pasal in i ,  asal orang itu  betul-betul. bunuh d ir i 
(m ati)* Jika tidak atau betul bunuh d ir i  tapi t i 
dak mati (percobaan) r orang yang menghasut dan se- 
bagainya tidak dapat dihukim*

2. Penjual obat yang menj.uaL obat atau. orang yang mem- 
berikan ta li  kepada orang dengan tidak mengetahui 
bahwa orang itu  akan hunuh d ir i r tidak dikenakan 
pasal in i,  karena pertolongan itu  diberikan tidak 
dengan sengaja^50..

Dengan di akuinya hak untuk mati. sebagai suatu hak 

yang asasi,. maka konsekuensi logis: dari pengakuan tersebut 

ialah jika dokter menolak permintaan; mati seorang pasien 

yang sangat menderita karena sakit yang tidak dapat disem- 

buhkan la g i berarti dia telah melanggar hak orang la in  

atau dengan kata la in  jika tiap orang berhak untuk mati 

(dengan melibatkan orang la in ),  akan berarti bahwa dokter 

dianggap berkewajiban menututi hak pasien untuk mati* Dan 

seandainya dokter menolak untuk mengakhiri pencLeritaan 

pasien (dengan jalan mem.perc.epat kematiannya) * maka dokter 

tersebut dapat dianggap melanggar hak asasi manusia*

Kixanya alasan, hak. asasi manusia untuk. menggunakan 

hak untuk mati dengan melibatkan orang la in  tersebut akan 

hanyak menimbulkan persoalan yang Lebih rumit la g i jika 

tidak d iiku ti batasan optimal.* Dengan adanya hatasan op ti

mal tersebut tidak berarti mengurangi kebebasan ( l ib e r t i )

23

-^Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta 
Komentarn.ya* P e lita . Bogor. 1976.. h* 210*

50
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seseorang sebagai suatu hawaan kodrat manusia sejak ia  d i- 

lahirkan didunia (l'honme est ne 'lbre),. ITamun yang terpen- 

ting bukan s ifa t  kebebasan itu  sendiri, melainkan pelaksa- 

naannya didalam kehidupan manusia hermasyarakat^1*

- Persoalan yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas 

yaitu bagaimana jika tindakan memperc-epat kematian terse

but dilakukan de&gan alasan perikemanusiaan karena dal am 

ilmu; kedokteran belum diketemukan cara pengobatannya*.

Untuk menjawab permasalahan diatas perlu kiranya 

diingat bahwa bukankah ilmu pengetahuan (kedokteran) itu. 

senantiasa berkembang ? Lagi pula bukankah dokter itu. se

orang sarjana,. yang secara moral ia  berkewajiban untuk me- 

ngembangkan ilmu kedokteran tersebut. Hal in i .sesuai dengan 

kutir ke tujuh belas dari Kode Etik K.edokteran Indonesia 

bagian Kewajiban Dokter Terhadap Dirinya Sendiri yang me- 

nyatakan bahwa : "Seorang dokter hendaklah. senantiasa me- 

ngikuti perkembangan ilmu pengetahuannya dan tetap setia  

terhadap cita-citanya yang luhur"-^2*

Sebagai seorang dokter ia  harus berusaha sedemikian 

rupa untuk menolong pasiennya. Kalau dokter menghadapi ke- 

nyataa bahwa ia  sudah tidak dapat berbuat apa-apa la g i

-^Koent joro Poerboprano to, Sedikit Ten tang Sistim 
Pemerintahan Demokrasi. Eresco, Jakarta, cet» II,. 1975, 
h*. 91*

32 . .
__ Lihat Kode Etik Kedokteran Peraturan Pemerintah 

Ro. 26 tahun 19S0.
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terhadap penyakit yang diderita pasiennya (kesimpulan in i 

diamhil setelah mengadakan konsultasi dengan dokter yang 

lebih. ahli dalam bidangnya masing-masing), maka setidak- 

tidaknya ia  harus berusaha untuk megurangi penderitaan 

yang d iderita  pasiennya. Jika dalam upaya mengurangi pen

deritaan tersebut ternyata mempunyai akihat sampingan mem- 

percepat kematian pasiennya, maka dalam hal in i dokter t i 

dak dapat disalahkan karena ia  sudah pada batas optimal 

kemampuannya. Saya akan megutip pikiran Hipokrates tentang 

kematian dari penyakit yang tidak dapat disemb.uhkan :

Manusia pada akhirnya akan mati* Dokter tidak dapat . 
berharap bahwa ia  akan dapat menyembuhkan setiap pasi
ennya. Ada batas, ketika upaya penyembuhan tidak b.er- 
daya la g i*  Dokter harus mengenali dan menerima kedatang 
an saat-saat maut bagi pasiennya. Bukan saja ia  harus 
mengkomunikasikan kenyataan in i kepada pasiennya, bah- 
kan sebagai seorang yang berpengetahuan ia  harus me- 
nunjukkannya dengan perbuatan yaitu jangan berusaha 
untuk menyembuhkannya, karena in i berarti menolong d i
ri- sendiri dan pasiennya.. -33*.

Dalam buku medicine The Forgotten Art., E llio ts

Binns mengutip ungkapan Hipokrates yang relevan dengan hal

itu  sebagai berikut :

"Ilmu kedokteran adalah upaya mengurangi penderitaan 
s i sakit, menyingkirkan penyakit dan tidak. mengobati 
kasus yang tidak memerlukan pengobatan"
Adalah g ila  untuk menuntut dari dokter upaya pengobat
an, yang tidak dimungkinkan oleh ilmu kedokteran se- 
perti menuntut agar tubuh melawan penyakit yang tidak 
dapat dihindarinya"
"Mengapa merisaukan pikiran k ita  dengan penyakit yang 
tidak mungkin disemhuhkan? Tetapi adalah menjadi tugas

-^Kartono Mohamad, op. c i t .> h> 2-
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ilmu. in i pula melakukan penelitian t e r h a d a p n y a " ^ ^

2. Pengertian Hidup dan Pengertian Mati

Lafal * Sumpah. Dokter yang ditetapkan dengan Peratur

an Pemerintah. (selanjutnya disingkat. PP) Na. 26- tahun I_96,0 

(Lemharan Negara No* 6.9 tahun I960) diantaranya berhunyi ; 

"Say a akan menghormati setiap hidup ins an mulai saat pem.- 

buahan"^^ Dari la fa l Sum.pah Dokter tersebut tetap dipakai 

hingga saat in i meskipun pernah ada rumusan baru, yaitu. 

yang terdapat dalam Rancangan Undang-tlndang (selanj.utnya 

disingkat RUU) No*. 6 tahun 1969 tentang lafal. tersebut 

berbunyi ; "Saya akan. menghormati dan melindungi hidup in - 

sa n i"^ . Dengan adanya perubahan tersebut (dengan hilang 

nya kata-kata "mulai saat pembuahan") konsekuensinya ialah 

sebagaimana yang dinyatakan oleb Rartomo M* AlibasaiL, maka 

akan banyak membuka kemungkinan :

a*. Pelaksanaan abortus dengan demikian tidak tercegah.. 
b* Andaikata abortus tidak disebut* cukup dengan tin - 

dakan secara MB (Menstrual. Regulation) hal. in i da
pat dilakukan3?.

Dengan demikian, baik menurut bunyi la fa l. Sumpah . - 

Dokter dalam. PP No*. 26 tahun. I960,, maupun. pendapat Par to mo

3ZfIb id ... tu 3*

^ L ih a t Lafal. Sumpah Dokter berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. No., 26 tabun i960.

■zC
J  Lihat Lafal Sumpah. Dokter menurut Rancangan Un- 

dang-Undang No*. 6, tahun 1969-

-^Partomo M* Alibasah, "Masalah. Profesi Kesehatan" 
Hukum No*. 6, Th.. V, Yayasan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum (law centre), 1979, h* 39*
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K. Alibasah, maka pengertian hidup in i dimulai sejak pem- 

huahan ( bertenumya- sperma dan ovum).

Memang ada pendapat bahwa pengertian hidup atau ada 

nya makhluk (manusia) in i dimulai sejak usia 120 hari da

r i  pembuahan ( bertemunya. sperma dan ovum.) dengan. alasan 

bahwa pada usia tersebut ditiupkan roch kedalam janiat^ Te

tapi jika diperhatikan. bahwa kejadian manusia itu  mengalami 

berbagai proses,, yaitu. sejak bertenamya sperma dan ovum, 

sampai pada kelahi ran- Adapun pemberian roch pada usia 120 

hari sej>ak pembuahan tersebut hanyalah merupakan salah saf 

tu. dari kesekian banyak proses terjadiriys. manusia^,. maka 

dengan demikian sejak bertenumya sperma dan ovum, sej,ak 

itu  pula harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia me

nurut hukum..

Mengenai. p.ermasalahan diatas saya leb ih  ceatdermug. 

mengikuti pendapat bahwa kehidupan in i dimulai sejak saat 

bertenumya sperma dan ovum.. Karena pemberian roch pada usia 

120 hari dari saat pembuahan in i tidak mungkin ter j.adi apa- 

b ila  tidak ada peristiwa pembuahan. Jadi peristiwa pembe-

•^Bandingkan dengan Hermien Hadiati Koeswadji, Be
berapa Problema Hukum Dari Medis Yang Berhuburugan Dengan 
Masalah Keluarga Berencana. Sebagai Program NSsional di In
donesia.. Kuliah Kapita. Selekta Hukum Pidana.. Diperbanyak 
oTeh Departemen Hukum Pidana^ Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, 1977 (selanjutnya disingkat Hermien Hadiati 
Koeswadji I I )  h. 13..

Ahmad. Eamli, Peraturan-Peraturan Untuk Memelihara- 
Kesehatan Dalam Hukum. Syara' Islam, c.et* III ,. Balai Pusta- 
ka, Jakarta,. 1968, h* 247.
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rian rooh itu  bukanlah merupakan suatu peristiwa yang ter- 

pisah dan berdiri sendiri, namun m.erupakan bagian dari su

atu rangkaian proses terjadinya manusia sebelum ia  la b ir  

kedunia yang fana in i*  Jika dikaitkan dengan ancaman pida

na yang b.erbeda, seperti yang ditetapkan dalam. KUHP,. anta- 

ra orang yang menggugurkan kandungan (pasal 346 KUHP) de

ngan orang yang melakukan pembunuhan anak (pasal 341 

KUHP), hal tersebut menurut hemat saya pengakuan adanya 

tingkatan pada proses terjadinya manusia^, sen&kin sem.- 

purna bentuknya semakin. berat ancaman pi dan any a bagi yang 

"mengganggu" terjadinya proses tersebut*.

Masalah. hak untuk mati herhub-ungan erat dengan. de- 

f in is i dari kematian itu  sendiri. Hal in i timhul sehubungan 

dengan perkembangan dunia uLedis dewasa in i yang sudah mam- 

pu untuk m.enciptakan a la t-a la t maupun mengambil tindakan — 

yang dapat memungkinkan. seseorang yang mengalami kerusakan 

otak, tetapi jantungnya tetap hidup dan b.erdetak dengan. 

bantuan respirator*.

Seperti telah dikatakan dalam bab I ,  di Indonesia 

ternyata belurn ada hukum yang mengatur tentang d if in is i 

mati* P*P.no*. 18 tahun 1981 merupakan satu-satunya pera- 

turan. yang memuat d e fin is i tersebut menyatakan. bahwa mati

^Bandingkan dengan Hermien Hadiati Koeswadji I I  

op c i t .. h». 10.
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adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli yang berwe- 

nang bahwa fungsi otak, pernafasan dan denyut jantung se- 

seorang telah berhenti^,.

Dalam hal in i Dr. Sunatrio dari bagian Anestesi 

tersebut dirasakan kurang tepat. Seharusnya dalam pera- 

turan tersebut dicantumkan kata "irrevers ib le " atau leng- 

kapnya: Se seorang boleh dinyatakan mati jika fungsi otak .̂ 

jantung dan nafasnya telah berhenti irrevers ib le42-

Mati otak (brain.-death) menurut Leenen dewasa in i 

telah diterima secara umum di dunia medis sebagai k r ite -  

r ia  baru untuk mati seseorang. Jenis kematian sendiri d i- 

hedakan antara mati "k lin is " dan mati " vegeta t i f " 4^  Per- 

bedaan in i timbul karena setelah orang meninggal dunia, 

tehnologi modern memungkinkan tetap bekerjanya paru-paru* 

dan jantung ojrang tersebut^ _

D efin isi terbaru tentang is t ila h  mati yang dikelu-

arkan oleh P on tific ia l Academy o f sciences,. Roma tahun

lalu menyebutkan bahwa :

Seseorang bisa disebut mati jika  secara irreverseble 
kehilangan semua kemampuan untuk memadu dan mengkordi- 
nasikan fungsi-fungsi f is is  dan mentalnya*
Dan hal in i akan terjad i b ila  fungsi spontan perna-

41 . . .  . .D efin isi Mati Dipersoalkan Kembali di Surabaya, 
Jawa Post, 1 Agustus 1986,, h_ 2.

42Ib id.

„ ^Fred Ameln, op. c i t .. h. 12*
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fasan dan jan-ung te l ah berhenti secara pasti, atau 
fungsi otaknya telah terbukti berhenti secara ir r e 
versible

Demikian pula Soejoenoes,. dalam suatu wav/ancara 

mengatakan bahv;a formula si mati yang dianut dalam dunia 

kedokteran sekarang in i adalah konsepsi mati otak (brain 

death)•

Dalam menentukan kreteria mati otak, Dewan Kese- 

hatan (Gezondheids Raad) di negeri Belanda pada tahun 

1974 mengusulkan 2 norma, yakni :

a. Otak mutlak tidak la g i berfungsi.

b. Fungsi otak mutlak tidak la g i dapat dipilihkan kembali^^

Sekarang masalahnya, bagaimana dengan is t ila h  ke- 

matian dalam ilmu hukum.. Biasanya d if in is i mati yang d i- 

pakai dipengadilan-pengadilan terhadap kasus yang terjad i 

apabila masih. bernafas, belum dikatakan mati. Jadi dikata- 

kan mati, apabila orang tersebut sudah tidak bernafas 

la g i. Kalau dipakai d if in is i demikian dan dihubungkan de

ngan masalah euthanasia, jika terjad i seseorang sudah t i 

dak bernafas*. sedans otak masih mam.pu menerima rangsangan, 

(jad i belum dikatakan. hrain death) apakah hal in i juga d i- 

sebut mati oleh Pengadilan?

^ D if in is i  mati dipermasalahkan kembali di Suraba
ya, loc* c i t .

^Fred Amelen, o~p. c i t .. h. 13*



Oleh karena ±z\i dirasakan perlu untuk merumuskan 

defin is i ten tang maxi yang bersifa t umum, yang aapa^ men- 

jangkau masalah medis dan berbagai kasus yang berhubungan 

dengan hukum (hukum pidana).-

Dalam. hal in i saya sependapat bahwa saat kematian 

itu  terjad i h ila  fungsi otak secara keseluruhan telah ber- 

henti (mati .otak). Sebab. pada saat itu  seseorang tidak da

pat la g i menerima,. mengolah. dan mengirim informasi atas 

segala peristiwa yang terjad i disekitarnya. Padahal itu  

merupakan suatu c ir i  bagi kehidupan manusia.- 

3- Saat Penggunaan Hak Untuk Mati

Dari uraian teraahulu dapat saya simpulkan bahwa 

"hak untuk mati" belum dapat diterima/diakui semua orang.. 

Demikian juga di Indonesia masih merupakan pro dan kontra,. 

terutama jika dikaitkan dengan s ila  pertama dari Pancasila. 

Ivamun dalam praktek dokter sering mengalami kesulitan dalam 

menghadapi pasien yang untuk penyakitnya belum diteankan 

cara pengobatannya* Untuk itu  perlu kiranya diberikan ba- 

tasan optimal sampai sejauh mana yang diartikan sebagai u- 

iaha maksimum dari pertolongan dokter tersebut..

Leenen, Guru Besar Hukum Kesehatan pada Fakultas 

Hukum dan Fakultas Kedokteran Universiteit Van Amsterdam. 

berpendapat : jika tidak mendapat suatu pembanding yang 

reasonable (antara tindakan medis dan efek dari tindakan 

tersebut), sehingg dapat d in ila i bahwa tindakan tersebut 

d in ila i tidak ada gunanya* maka seorang dokter tidak. la g i
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herkompeten untuk melakukan perawatan medis^0,

Pada ’’World Conggress On Medical Lav:" yang kelima,. 

Agustus 1984 di Gentr Belgia, Th*T.. Noguchi dari Amerika 

Serikat dalam tulisannya "Euthanasia in the USA: The need 

fo r Standardiced Guidelnes fox Physicians, Hospital Admi- 

nis tra to rr Lawyer and Theologians" mengemukakan suatu ka

sus yang terjad i di. Los Angeles, California, sebagai be

rikut :

Benyamin, seorang yang berusia empat tahun mendapat 
kecelakaan la lu  lin tas  yang berat, ia  dihawa ke rumah 
sakit dan kepadanya dipasang sebuah respirator. Ternya- 
ta Benyamin dalam keadaan mati otak karena hagian be— 
lakang kepalanya sudah hanc.ur, orang tuanya diberi 
penjelasan tentang keadaan anaknya dan mereka la lu  me- 
ngajukan permintaan ke hadan pengadilan agar a la t res
pirator dapat dilepaskan sehingga kehidupan vege ta tif-  
nya juga dapat berakhir. Setelah pengadilan mendengar- 
kan kesaksian para dokter a h lir maka hakim, mengabulkan 
permohonan orang tua Benyamin.. Empat jam setelah a lat 
b6Sa W h f^^)>^-ePaskaEL> kehidupan vege ta tif Benyaminpun

Dalam kasus in i oleh Pengadilan di Los Angeles te- 

lah diterima kesaksian para dokter ahl -i bahwa Benyamin 

telah meninggal dunia karena mati otak dan bahwa kehidupan 

vegetatifnya hanya bersifa t buatan (a r t i f i c ia l ) .

Dengan mengemukakan kasus yang hampir sama dengan 

yang dialami Benyamin, Soejoenoes juga mengemukakan kecen- 

derungannya untuk mengakhiri pengobatan tersebut apabila 

a k tifita s  otak sudah berhenti sama sekali^ ./

46Fred Ameln, p p .. c i t .. h -  1 5 .

^ Ib id .t h* 13- 1 4 ^
48 . 'Soejoenoes,. loc> c it .
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Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dokter dapat mengakhiri pertolongannya apahila si pasien 

sudah berada dalam keadaan dimana ak tifita s  otaknya sudah 

berakhir sama sekali. Bagi dokter yang melaksanakan tin

dakan tersebut tidak dapat dituduh melakukan pembunuhan 

maupun membantu orang la in  bunuh d ir i .

Dikaitkan dengan ajaran agama Islam, maka sehu- 

fcungan dengan persoalan diatas kiranya dapat ditemukan a- 

yat-ayat dalam Al Quran dan Sunah Nabi Muhamad Saw yang 

mengatur hal tersebut. Didalam Al Quran Surat Al Anhiya

(Nabi-Nabi) ay at 7 dinyatakan » ' ........maka tanyakanlah o-

lehmu kepada orang-orang yang berilmu,. jika kamu tidak 

mengetahui"^. Bahkan lebih  ditegaskan la g i oleh Nabi 

Mohamad Saw dalam. sabdanya yang menyatakan : Apabila d i- 

serahkan sesuatu kepada seorang _yang hukan. ahlinya, maka 

tunggulah saat kehaacurannya*'^.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan oleh rnereka 

yang ahli dalam hal in i (untuk menentukan kapan pengobatan 

itu  dilanjutkan dan kapan dihentikan) ialah dokter.

Jika dokter (ahlinya) menyatakan bahwa pengobatan dihen

tikan apahila ak tifita s  otak telah tidak hekerja la g i, ma

ka pandangan yang demikianlah yang harus diikuti..

49 t .Al Quran Dan Ter.iemahannva. diterjemahkan oleh
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, Bumi Restu. 
Jakarta, 1971, h. 496.

•  ̂ Terjemahan Shahib. Bukhari. d ite r j emahkaa oleh
H.. Zainuddini Hamidi et a l , j i l i c l  I,, cet VIIJ, Wijaya,. Jakar
ta, h*. 45*
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Selain i*u  dalam surat A1 A 'ra f ay at 3- dikatakan. 

bahwa :"Bagi tiap-tiap  umat itu  ada batas waktu tertentu 

(ajal/mati) sebab itu  b ila  datang v/aktunya itu , mereka t i 

dak dapat mengulurkan barang seketika dan tidak pula dapat 

mempercepat".

Dalam. Kitab Suci Perjanjian. Baru (agama Kristen.) 

tidak memuat secara langsung aturan mengenai diatas. Yang 

k ita temukan hanya tuntunan agar k ita  menghormati martabat 

manusia sebagai ciptaan. Allah. Oleh karena in i sikap orang 

Kristen dalam menghadapi masalah in i ialah didasarkan s i- 

kap-sikap dasar orang kristen seperti cinta kasih, keadil- 

an_, berbelas kasihan., kesediaan untuk mengampuri orang la 

in dan sebagainya..

Pada simposium Euthanasia di Jakarta, 24 Nopemher 

198k r  Frans Magnis Suseno Sj dalam tulisannya Euthanasia 

dan Pertanggaung-jawaban Etis*. Beberapa pertimbangan. atas 

Dasar Etis Katholik mengemukakan "Dokter tidak wajib mem- 

perpanjang proses kematian atau untuk menunda-nunda kema- 

tian yang sudah diambang pintu apabila tidak ada harapan 

agar pasien itu  dapat distabilisasikan dalam suatu ting- 

katan kehidupan yang masih manusiav/i^*

51Frans Kagni S Suseno Sj, Euthanasia dan P e r -■ . 
tanggung .iav/aban Etis. b.eberapa Pertimhangan Atas Dasar 
Etika Katholik» Prasaran pada simposium Euthanasia,Ja
karta, 1984, h. 6*.
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Lalu apa yang dimaksud dengan kehidupan yang ma-

nusiawi itu? Salah satu indikator penting bagi n ila i

manusiawi suatu kehidupan, adalah kemampuan pasien untuk
52berkomunikasi dengan orang lain^ .

Dalam bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila dikatakan:

tidak hanya dari segi hadaniah saja, maka manusia ha
* rus ditolong dan harus bekerja sama dengan manusia 

la in , akan tetapi sebagai mahluk yang berperasaan, se
bagai mahi.uk yang memi.liki emosij manusia memerlukan 
tanggapan emosional dari orang la in * Manusia sangat 
memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri,. pe- 
ngakuan dan tanggapan-tanggapan emosional „ yang sangat 
penting artinya bagi pergaulan dan kesejahteraan hidup 
yang sehat. Tanggapan emosional itu  hanya dapat ia  
peroleh daiam hubungannya dengan manusia la in  dalam
masyarakat ̂ 3

Dalam hal. pasien mengalami rasa sakit yang demikian 

hebat, apakah mungkin diberikan "hak untuk mati" melalui 

euthanasia?

Menurut G*.Memeteau dari Fakultas Hukum, Universitas 

Poitiers,. Perancis, euthanasia a k tif adalah suatu kejahatan 

akan tetapi hal itu  harus dimodulasi dan dalam hal-hal ter- 

tentu harus menjadi pengecualian hukuman (S tra fu its lu itings 

grond)^4r

^2IbiuLTh. 9

•^Lihat Bahan Penataran Pedoman Penghayatan Dan 
Pengamalan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945*. Garis- 
Garis Besar Haluan Hegara  ̂ Team Perabinaan Penataran Dan 
Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, h. 30

5^Fred Ameln, op» c i t v. h. 9.



Masa DePan Euthanasia Dalam Hukum Pidana*

Seperti dikatakan dimuka, bahwa belum pernah ada 

kasus yang ditangani pengadilan di Indonesia yang yang 

herkaitan euthanasia yang diatur dalam pasal 344 KUHP. 

Keadaan in i mengandung berbagai pertanyaan., apakah memang 

benar bahwa euthanasia itu  tidak pernah terjad i di Indo

nesia, ataukah perumusan pasal 344 KUHP sendiri yang t i 

dak memungkinkan untuk penuntutan dimuka pengadilan.

Bahwa pengadilan-pengadilan di Indonesia in i belum 

pernah menangani kasus yang hertalian dengan pasal 344 

KUHP, hal in i disebabkan karena :

1,. I f  Euthanasia has occured,. i t  has never been disco- 
veredor reported to law enforcement agencies*.

2. Death was not considered euthanasia by the vic-tim's 
family or they are ignorant o f the law.

3+ A1thought medical technology has reached an edvanced 
stage in  Indonesia* the la tes t medical equipment to 

'prolong l i f e  in hospital are not yet available 
except probably in some hospital in"Jakarta55,. ‘

Tetapi k ita  tidak dapat menolak kemungkinan ter- 

jadinya kasus euthanasia di Indonesia, apabila rumah sakit 

rumah sakit di Indonesia telah mempergunakan a la t-a la t ke

dokteran yang serba modern seperti respirator, heartlung- 

machines, organtrans plants dan sebagainya, yang dapat 

mencegah matinya seorang pasien secara tehnis untuk b.ebe-

^Djoko Prakoso, D.iaman Andhi Nirwanto*. op. c it ..  
h. 101-102.

55
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rapa hari, minggu dan bahkan untuk beberapa tahun.

Seandainya in i terjad i (euthanasia a k t if) apakah 

para dokter dapat iituntut (berdasarkan pasal 34- HUH?)?
«

Dengan ad any a unsur "atas permintaan sendiri yang dinya

takan dengan kesungguhan hati" menimbulkan kesulizan di- 

dalam. pemauktiannya. Bagaimana tidak, karena crang yang 

meminta sendiri dengan kesungguhan hati telah meninggai 

dunia. Oleh karena itu  menurut pendapat saya pasal 344 

KUHP in i tidak dapat diterapkan pada kasus euthanasia 

ak tif.

Walaupun euthanasia in i merupakan perbuatan yang 

dilarang dan diancam. pidana seperti diatUr pasal 344 KUHP 

namun kenyataannya pencantuman pasal in i dirasakan kurang 

a fis ien . Untuk mengatasi hal tersebut, Leenen dalam bu- 

kunya yang berjudul "Rechten van morsen inde Gezcnheids- 

zorg" (1976: 235-239) menanyakan kepada pembuat undang- 

undang, agar terhadap ketentuan. pasal 344 KUHP (d i Neder

land pasal 287 Wv£) ditambahkan dengan ay at-ay at yang me- 

muat ketentuan tentang :

1. Pengecualian penjatuhan pidana terhadap euthanasia 
seorang pasien, b ila  dilakukan oleh seorang dokter 
yang mengobatinya.

2 . Beberapa keharusan mengenai prosudur, seperti per- 
nyat^n pasien secara tertu lis  dan konsult dokter 
lain-

Hermien Hadiati Koeswadji, lo c t c i t .56
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Jika usul itu. diterima, maka akan terjadi. suatu a- 

kibat yang lebih  penting dan lebih  luas serta prinsip ie l 

jangkauannya, yaitu adanya pengakuan terhadap hak manusia 

untuk menetukan nasib. sendiri (the righ t for s e lf deter- 

minatioan) r khususnya the righ .1 to die.

Melihat perkembangan dunia kedokteran, k ita dapat 

merasakan bahwa masalah euthanasia in i memang sudah waktu 

nya untuk diatur secara je las . Apabila peraturan tersebut 

diadakan, maka euthanasia tersebut meliputi :

Euthanasia pasief atas permintaan (pasien menolak 

adanya perawatan medis).

2* Euthanasia pasif tidak atas permintaan (jik a  tinaak- 

an medis tidak ada gunanya)..

3- Euthanasia a k t if (atas permintaan) tidak langsung 

(jik a  pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa).

4* Euthanasia a k tif (tanpa permintaan) tidak langsung 

(j ik a  pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa 

dan ilmu kedokteran sudah tidak mungkia menangani- 

nya la g i )..

Dengan demikian akan terjamin adanya suatu kepasti- 

an, sehingga dokter dapat. menjalankan profesinya dengan 

wajar dan penuh tanggung jawab tanpa dibayang-bayangi oleh 

rasa takut yang tidak. semestinya* Bagi pasien, sebagai ma

nual a yang memiliki hak dasar (baik hak dasar ind ividu il 

maupun hak dasar sosia l) dengan demikian akan menyadari 

dan mengambil hikmahnya, bahwa hidup in i tidak hanya meru-



pakan kehidupan biologik saja namun yang dinamakan hidup 

itu  adalah kehidupan jasmani dan rohani.. 01.eh karena itu  

setiap peristiv/a yang terjad i baik manis maupun pahit se- 

muanya mengandung makna dan a r t i bagi yang bersangkutan.* 

Tinggal k ita  yang harus menyadari dan mencari hikmah yang 

ada dibalik peristiv/a tersebut*



BAB IV

pembahasan kasus

Seperti telah. dikatakan dalam bab I, bahwa karena 

helum pernah ada kasus mengenai euthanasia atau perbuatan 

yang mirip dengan euthanasia yang ditangani oleh peradilan 

di Indonesia* maka dalam bab IV in i akan dibahas kasus 

yang pernah yang pernah ada dalam praktek peradilan negara 

yang telah maju* Kasus yang akan diketengahkan adalah ka

sus Leeuwarder Euthanasia Proses yang etrjad i di negara 

Belanda, sebagai kasus pertama*. Kasus kedua yang akan di- 

bahas adalah kasus yang ter jadi di Amerika Serika.tr yaitu 

kasus Karen Anne Quinlan.

1«. Kasus Leeuwarder Euthanasia Proses-^

Dalam kasus in i Nyonya Postman Van Biven, dokter di 

Oosterwolde,. mengakhiri hidup itxunya dengan jalan suntikan 

morfin atas permintaan yang bersangkutan sendiri karena ia  

menderita penyakit yang tidak dapat disemhuhkan. Ibunya 

itu  sudah tidak mau makan la g i dan pernah menjatuhkan d ir i 

dengan sengaja dari tempat tidurnya dengan membenturkan 

kepalanya diatas ubin dengan harapan dapat mengakhiri h i- 

dupnya. Nyonya Postman dan suaminya,. yang juga seorang 

dokter, kedua-duanya m em.be r i t  ah ukan ibunya bahwa perminta- 

annya. itu  tidak dapat dikabulkan.. Akibatmya ibunya membe- 

rontak dan tidak. mau la g i berbicara dengan anak-anaknya *

57. ^Hermien Hadiati Koeswadji* loc. c i t .
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Akhirnya nyonya Postma tidak dapat menolak desakan ibunya 

la g i dan memberikan suntikan* Oleh pengadilan Oosterv:olde 

dalam putusannya tanggal 21 Pebruari 1973 ia  dijatnki hu

kuman b.ersyarat selama satu minggu.

Pembahasan :

Melihat perbuatan nyonya Postma sebagai seorang 

dokter (memberikan suntikan morfin), serta akibat. yang 

terjad i (yaitu m.eninggalnya si pasien),, maka perbuatan. 

yang demikian itu  dapat dikategorikan sebagai euthanasia 

ak tif. Ketentuan yang dapat dikenakan atas pelaku perbuatan 

tersebut adalah pasal 338 dan 344 KUHP* Dalam hal in i ter- 

dapat coELGursus idealis,. yaitu sistim pemberian pidana j i 

ka terjad i satu perbuatan pidana masuk dalam b.eberapa per

aturan hukum.. Berdasarkan pasal 63(2) KUHP yang mengandung 

asas Lex Specialis Derogat Legi Generali^ maka pasal yang 

dapat dikenakan ialah pasal 344 KUHP,. karena pasal 3*+k 

merupakan aturan kirnsus dari pasal 338 KUHP.

2'Iamun sebagaimana dikemukakan oleh H. Hadiati, bahwa 

dalam hukum pidana masalah dapat dipidananya seseorang bu- 

kan saja disebabkan karena ia  telah melakukan perbuatan 

yang memenuhi unsur-unsur perumusan delik saja (criminal 

act, ac.tus reus) tetapi masih harus juga men jadi pertim- 

bangan adalah masalah dapat tidaknya yang bersangkutan d i- 

pertanggungjawabk&n atas perb.uatannya itu  (criminal respon

s ib i l i t y  * mens r e a )^ .

58 ̂ H.. Hadiati lo c . c i t .



Yang paling menarik dalam Leeuwarder Euthanasia

Proses in i ialah kenyataan bahwa pemgadilan menerina dan

menyetujui beberapa pertimbangan yang aikemukakan oleh

ItLspektur Kesehatan Sakyat yang diajukan sebagai saksi ah-

li* . Dikemukakannya bahwa :

a. Persoalan d is in i menyangkut orang yang menderita 
penyakit yang tidak dapat disemhuhkan. 

h. Penderitaanr.ya sedemikian hebatnya, sehingga perasa- 
an sakit tak tertahankan la g i.

c.* Pasien sendiri telah mengajukan permintaan dengan 
sangat untuk mengakhiri hidupnya.. 

d* Pasien sudah didalam periode akhir hidupnya*
e. Pelakunya adalah dokter yang mengobatinya.'^.

Berdasarkan hal-hal diatas, saya herpendapat hahwa putus-

an pengadilan Oosterwalde dengan menjatuhkan pidana ber-

syarat selama satu minggu bagi nyonya Postma adalah tepat..

Sebab sebagai seorang dokter b ila  menghadapi pasien yang

menderita penyakit yang b.elum ditemukan cara pengobatannya,

maka tindakan yang harus dilakukan adalah b.erusaha untuk

mengurangi penderix.aan pasiennya.

2* Kasus Karen Anne Quinlan.^

Karen Anne Quinlan, seorang gadis Amerika berusia

22 tahun, telah terbaring dalam keadaan koma sejak tanggal

15 April 1975 karena gin dan valium.. Setahun kemudian ke-

dua orang tuanya mohon kepada Pengadilan New Jersey untuk

mengahulkan permohonannya agar respirator yang mernbantu

^Fred Axaeln, ox>. c i t . . h. 1 9 .
_ *

°Karen*s Precedent, Time. 12 April 1972, h* 44..
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memperpanjang kehidupan Karen Anne Quinlan tersebut dica- 

but, dengan harapan agar putrinya itu  mati dengan c.ara 

wajar.. Akhirnya Supreme Court mengab.ulkan permohonan ter

sebut, oleh karenanya naka dokter mencabut respirator yang 

dipasang untuk memhantu pernafasan Karen Anne Qunilan* Na- 

mun keajaiban terjad i, dengan dicabutnya respirator terse- 

but ternyata peraafasannya. tidak berhenti dan ia  tetap 

hidup*

Pembahasan :

Putusan Supreme Court dengan m.engahulkan permohonan 

orang tua Karen tersebut menunj.ukan bahwa Amerika Serikat 

(dalam hal in i negara bagi an New Jersey) mengutamakan hak 

ind iv idu il warganya untuk menentukan nasibnya sendiri, se- 

hingga kewajiban negara untuk melindungi warganya (dalam 

hal in i Karen Anne Quinlan) menjadi lemah. Sedangkar -hak . 

untuk menentukan nasib sendiri dari Karen Anne Quinlan di- 

ambil a lih  oleh orang tuanya karena Karen dala® keadaan 

koma. .

Adapun sikap dokter yang menolak untuk melepaskan 

respirator menunjukkan adanya kekhawatiran di kalangan dok

ter akan dituduh melakukan pembunuhan b ila  ia  melepas res

pirator tersebut*

Dengan dikabulkannya permohonan orang tua Karen un

tuk melepas respirator tersebut menunjukkan adanya Judge 

Hake Law di Amerika Serikat, sehingga keputusan pengadilan 

tidak harus didasarkan pada undang-undang. Hal in i tidak



mungkin terjadi di Indonesia yang mengikuti s is t ia  kod ifi-  

kasi negara Eropa I-Iontinental, dimana seseorang tidak 

mungkin untuk memir:t.a keputusan pengadilan guna mengesah- 

kan suatu tindakan, seperti yang dapat terjad i di negara 

Anglo Saxon.



BAB V 

PENUTUP

Akhirnys dalam bab V in i akan dikenukakan kesimpul- 

an. dari seluruh pembahasan EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM 

PIDANA YANG EERLAKU DI INDONESIA, mulai dari bab I sampai 

dengan bab IV juga saran-saran.

1. Kesimuulan

Dari seluruh. pembahasan dimuka,. akhlrnya dapat di- 

tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari ilmu kedokteran, euthauasia dipergunakan 

dalam tiga arti,. yaitu :

a.. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman,. tan- 

pa penderi taan^ buat yang beriman dengan nama Allah 

di b ib ir-

tu VJaktu hidup akan. berakhir r diringankan penderitaan 

s i sakit dengan memberinya doa.

Mengakhiri penderi taan. dan hidup seorang sakit de

ngan atas. permintaan pasien sendiriudan keluarganya* 

Dari ketiga hal tersebut yang senada dengan bunyi pasal 

3hk KUHP adalab jen is euthanasia ketiga. Demikian juga 

dalam profesi kedokteran, masalah euthanasia in i pada 

prinsipnya dilarang.. Hal in i disebabkan karena euthanasia 

sangat bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia 

dan Sumpah Hipokrates dari Dokterr yang menyehutkan bahwa: 

"Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban 

^elindungi hidup makhluk insan i".
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Satu-satunya pengaturan masalah euthanasia di Indone

sia ialah pasal 34^ KUHP.. Pasal in i melarang adanya 

euthanasia ak tif (langsung), yaitu tindakan yang posi

ts f  dari dokter un~uk mempercepat terjadinya kematian.. 

Pasal. 344 KUHP ini. merupakan pengkhususan dari pasal 

338 KUHP,. yang mengatur tentang perampasan nyawa orang 

la in  secara umum... Tetapi adanya asas Lex specia lis de- 

rogat le g i general! dalam concursus id.ealis (pasal. 6.3 

ayat 2 KUHP), maka yang diterapkan dalam masalah eutha

nasia in i hanya pasal 344 KUHP saja. Tetapi pada kenya- 

taannya pasal 344 KUHP in i su lit untuk diterapkan* Hal 

in i disehahkan adanya unsur "atas permintaan sendiri, 

yang je las  dinyatakan dengan kesungguhan \hati"* Bagai- 

mana jika s i pasien dalam keadaan in a persistent vege

ta tive  state, sehingga ia  tidak mampu b.erkomunikasi ? 

Untuk memenuhi sem.ua unsur dalam pasal 344 KUHP memang 

sulit.. Oleh karenanya masalah euthanasia tidak pernah 

terjad i di Indonesia, yang sampai diajukan ke pengadil

an* •

Hak asasi manusia yang terutama adalah untuk hidup 

the righ t to l i f e ,  sebagaimana disehut dalam pasal 3 

Universal Declaration o.f Human Rights. Adanya the righ t 

to l i f e  in i dimaksudkan untuk melindungi nyawa seseo- 

rang dari tindakan sewenang-wenang dari orang la in * Di- 

huhungkan dengan masalah pidana mati* sjeharusnya bagi 

orang yang telah dijatuhi pidana mati diperbolehkan



47

menggunakan hak tersebut. Kalau alasan tidak diakuinya 

hak untuk mati atau the righ t to die adalah bahwa ma

salah hidup dan mati adalah kekuasaan dari Tuhan, maka 

seharusnya pidana mati itu  dihapuskan, karena segala ' 

tindakan yang hers ifa t mengakhiri kehidupan seseorang 

yang dilakukan oleh sesamanya adalah terlarang menurut 

ajaran agama*

4* Permulaan hidup manusia adalah sejak terjadinya pembu- 

ahan (saat hertemunya sperma dan ovum)* Sedangkan untuk 

d e fin is i kematian yang bers ifa t umum dan dapa.t diguna- 

kan, untuk tujuan yang bersifat. umum pula* belum ada*- 

Konsep yang dipakai dalam dunia medis untuk menentukan 

kematian seseorang ia lah  konsep mati otak (brain death). 

Sedangkan dalam ilmu raukum., orang dianggap mati apabila 

ia  sudah tidak her»a£as-lagi..

5* Dalam kondisi tertentu "hak untuk mati” dapat diberikan 

Pada pasien, yaitu dengan jalan menghentikan tindakan 

medis yang sudah diberikan. Hal in i  dapat dilakukan b i- 

la  pasien sudah dalam keadaan mati otak* Dalam hal pa

sien menolak adanya tindakan medis bagi dirinya, maka 

dok.ter tidak berhak. untuk memaksakan tindakan medis 

tersebut, walaupun karena hal itu  pasien meninggal du

nia..

6* Kiranya sejak terbentuknya Kitah Undang-Undang Hukum 

Pidana sampai sekarang,. belum pernah ada kasus nyata

■ terjad i di Indonesia yang berkaitan dengan masalah eu-



thanasia yang dia^ur pasal 344 KUHP sampai ke pengadil- 

an. Hal in i disebabkan karena :

a. Apabila memang betul-betul bahwa euthanasia izu ter

jadi di Indonesia, akan tetapi tidak pernah dilapor- 

kan kepada p o lls i sehingga su lit untuk mengadakan 

pengusutan lebih lan jut.

b. Mungkin juga karena keluarga si korban tidak tahu, 

bahwa terjad i kematian yang disebut sebagai eutha

nasia ataupun karena mesyarakat Indonesia in i keba- 

nyakan masih av;am terhadap hukum, apalagi yang me- 

nyangkut euthanasia yang jarang terjad i bahkan t i 

dak pernah terjad i itu .

c. A lat-a lat kedokteran dirumah sakit- rumah sakit d i- 

Indonesia belun semodern seperti negara-negara maju. 

Disamping itu  dari segi hukumnya sendiri, yaitu pa-, 

sal 344 KHEP su lit  didalam pembuktiannya.

7. Dalam menghadapi masalah euthanasia in i harus juga di- 

ingat bahwa dalam hukum pidana masalah dapat dipidana- 

nya seseorang bukan saja disebabkan karena ia  telah me- 

lakukan perbuatan yang memenuhi perumusan unsur-unsur 

delik saja, tetapi masih harus juga menjadi pertimbang- 

an adalah masalah dapat tidaknya yang bersangkutan d i- 

pertanggung jawabkan atas perbuatannya.

8. Dengan mengingat kemajuan bidang ilmu pengetahuan yang 

senantiasa berkembang, terutama yang menyangkut dunia 

medis dan juga karena dirasakan bahwa pencantuman pasal
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3̂ -4 KUHP kurang e fis ien , maka perlu kiranya untuk me

ngadakan peninjauan kembali terhadap perumusan pasal 

3im KUHP, agar dapat memenuhi keinginan masyarakat 

Indonesia.

Saran-Saran.

Dengan berakhirnya pembahasan EUTHANASIA DITINJAU 

DARI HUKUM PIDANA YANG BERLAKC DI INDONESIA in i, maka 

saran yang dapat saya ajukan adalah sebagai berikut :

1. Segera dibentuk Undang-Undang Kedokteran Indonesia,

agar dokter didalam menjalankan profesinya tidak selalu 

dibayang-bayangi oleh rasa takut yang tidak seraestinya 

atau takut dituntut karena sesuatu yang berada diluar 

kemampuannya.

2* Bila prinsip euthanasia bisa diterima, maka sebaiknya 

meliputi^ : ___  _  _

a. Euthanasia pasif atas permintaan (pasien menolak a- 

danya perawatan. medis).

b. Euthanasia pasif tidak atas permintaan (jik a  tindak

an medis tidak ada gunanya).

c«. Euthanasia aktii (atas permintaan) tidak langsung 

(jik a  pasien mengalami rasa sakit yang luar b iasa ).

d. Euthanasia ak tif ( tanpa permintaan) tidak langsung 

(jik a  pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa 

dan ilmu kedokteran -sudah tidak mungkin menanganinya 

l a g i ) «
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3* Lafal Sump ah. Dokter yang herhunyi : nSaya akan menghor- 

mati dan melindungi setiap hidup insani" memungkinkan 

untuk dilakukannya penggu.guranan kandungan* Oleh kare

na itu  sebaiknya kembali pada rumusan berdasarkan PP - 

No* 20 tahun i 960 yang herhunyi : "Saya akan menghor- 

mati dan melindungi setiap hidup 1 n̂ an-i mulai saat pem- 

huahan"*

4»- Agar ditentukan formulas! pengertian mati yang bers iia t 

umum., yang dapat menjangkau masalah medis dan yuridis... 

Hal in i dimaksudkan supaya ada kepastian kapan dokter 

dapat mengakhiri perawatan atau pertolongan terhadap 

pasiennya* •

5* Agar supaya pasal 344 KUHP dapat diterapkan dalam prak- 

tek, maka rumusan tersebut perlu untuk dirumuskan kem

ba li* -Dengan demikian,-dapat menudahkan p emb.uk t i  army a.

6,* Seandainya pidana mati tetap dipertahankan,. maka hal 

in i  menimbulkan keadaan yang tidak seimbang, Disatu p i- 

hak pengadilan dapat menentukan matinya seseorang lewat 

pidana mati* d ila in  pihak dokter yang melihat pasien 

yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya la g i dan men

derita tiada menentu., walaupun telah diminta sendiri a- 

taupun keluarganya agar hidupnya diakhiri tetapi oleh 

negara dilarang. Oleh karena itu,. sebaiknya dalam ke

adaan tertentu hendaknya the righ t to die dari seorang 

pasien diakui*.
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