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MOTTO

ِٱللهِ ٱلرَّحۡمَٰهِ ٱلرَّحِيم
َّ ِبِسۡم
هُو يُحۡيِۦ ويُمِيتُ وإِليۡهِ ُترۡجعُون
Artinya :“Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanyalah
kamu dikembalikan.”( QS.10:56).
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PERSEMBAHAN
Alhamdulillah..Alhamdulillah.. Alhamdulillahirobbil’alamin.
Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang. Atas karunia serta kemudahan yang engkau
berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan
salam

selalu

terlimpahkan

keharibaan

Rasulullah

Muhammad

SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan
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Untuk ayah dan ibu Fadhlullah Suhaimi dan Siti Aisah sebagai tanda
bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya
kecil ini kepada ayah dan ibuku tersayang, telah memberikan dukungan,
semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak
tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang
ada didepanku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah
bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa membuat yang lebih. Dalam
hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan, dalam
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Untuk kakak dan adik M. Rivan Rosyadi dan Maria Fauza Fadhilah tiada
yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, terima kasih atas doa
dan suport yang telah kalian berikan kepadaku sebagai adik dan kakak kalian.
Serta untuk semua keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan
semangat kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Aamiin.
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui euthanasia menurut perspektif
undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan menurut undang-undang
kesehatan dan tindakan pencegahan euthanasia yang dilakukan di RSUD KH.
Daud Arif Kuala Tungkal. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris
dengan metode deskriptif kualitatif. Metode
pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, praktik euthanasia
sangat bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia karena melanggar hak
hidup seorang pasien yang ingin mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya
walaupun penyakit yang dideritanya secara medis tidak dapat disembuhkan.
Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 9 Bab II
Kode Etik Kedokteran, bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan
kewajiban melindungi hidup makhluk insani yang artinya dokter tidak
diperbolehkan mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut
pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah
dipastikan mengalami kematian batang otak maka dokter berhak melakukan
tindakan terhadap pasiennya dengan tujuan menyelamatkan pasien dan seesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kedua, tindakan pencegahan euthanasia
yang dilakukan di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal diantaranya adalah
edukasi kepada pasien dan keluarganya, Informed Concent/Persetujuan tindakan
medik terhadap apapun yang akan dilakukan dokter dan Pengobatan/Perawatan
paliatif yaitu pengobatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup
pasien. Praktik euthanasia bisa terjadi bukan hanya karena ada niat dari tenaga
medis dan pasien melainkan karena fasilitas medis di Indonesia yang belum
memadai dan merata untuk kepentingan penyembuhan pasien. Saran yang
diberikan adalah segera dibuat pertaturan tentang praktik euthanasia secara
khusus, baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif secara khusus dan eksplisit
dalam hukum positif di Indonesia dan diharapkan kepada dokter agar senantiasa
menjaga nilai-nilai luhur sebagai petugas kesehatan yang menjunjung tinggi
profesionalitas berdasarkan kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya sehingga
tindakan yang mencegah proses kematian bisa dihindari.
Kata Kunci: Tindakan, Euthanasia.
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Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bertambah

majunya

teknologi

dewasa

ini

mengakibatkan

terjadinya perubahan yang cukup mencolok dalam kehidupan sosial
budaya manusia. Hampir seluruh masalah ruang gerak dan waktu dapat
terpecahkan oleh tekhnologi dan moderenisasi.

Teknologi telah

melahirkan industri dan ilmu pengetahuan telah melahirkan penemuanpenemuan baru disegala bidang tidak terkecuali dalam perkembangan
dunia medis. Namun dalam perkembangannya teknologi ini bukan tidak
banyak mengandung masalah yang cukup pelik dan rumit.1
Di antara penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting
dan juga demikian pesatnya adalah penemuan dalam bidang kedokteran.
Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi kedokteran ini, maka
diagnosa mengenai suatu penyakit dapat dilakukan dengan lebih sempurna
dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif.2
Dengan adanya pengetahuan yang canggih dan modern, dokter dapat
memprediksi penyakit yang ada pada seseorang untuk bisa sembuh total,
lebih lama sembuh atau tidak dapat ditolong lagi. Ketika prediksi tersebut
menyatakan bahwa penyakit yang diderita oleh seorang pasien tidak dapat
disembuhkan, maka timbul dalam pikiran bahwa usaha apapun yang akan
dilakukan akan menjadi sia-sia dan hanya akan menghabiskan biaya,
1

Ahmad Wardi Muclish, Euthunasia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (Jakarta :
PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 1.
2
Ibid, hlm 3.
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sehingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya.
Usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian guna
mengakhiri penderitaan karena penyakit itulah disebut dengan istilah
euthanasia.3
Pada akhir-akhir ini, sekitar tahun 1989, masalah euthanasia ini
mencuat lagi ke permukaan, sejak tersiarnya berita pembunuhan para
pasien di rumah sakit Lainz, Wina, Austria. Sebanyak 49 orang pasien
rumah sakit terbesar di kota Wina tersebut telah dibunuh oleh tiga orang
perawat dengan alasan karena kasihan, berhubung pasien-pasien itu
menderita sakit parah.4
Oleh karena itu, segala macam yang melanggar hak hidup, seperti
membunuh, menganiaya dan melukai orang lain sangat dilarang dalam
islam, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surah
Al- Israa’ ayat 33:

َو ََل تَ ۡل ُتلُو ْا ٱمنَّ ۡف َس ٱم َّ ِِت َح َّر َم ٱ َّ َُّلل ا ََّل بِٱمۡ َح ّ ِِّۗق َو َمن كُ ِت َل َم ۡظلُو ٗما فَلَدۡ َج َعلۡنَا ِم َو ِم ِ ّي ِهۦ ُسلۡ َط َٰ ٗنا
ِ
ُۡسف ِ ّّف ٱمۡلَ ۡت ِ ِۖل اهَّهُۥ ََك َن َم ُنص ٗورا
ِ ۡ فَ ََل ي
ِ
Artinya:“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Dan
barang siapa yang dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah yang
mendapat pertolongan.”5

3

M.Quraish Shihab, Fatwa-Fatwa M.Quraish Shihab, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999),

hlm 297.

4

Ahmad Wardi Muclish, Op Cit, Hlm 16.
Departemen agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (QS.Al-Isra 17:33).

5
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Ayat ini memberikan petunjuk tentang makna kehidupan bagi
manusia sebagai hak yang diberikan Allah SWT, perbuatan membunuh
jiwa manusia sangat diharamkan, dengan demikian juga pembunuhan
tidak boleh dilakukan dengan semena-mena terhadap jiwa manusia yang
boleh dibunuh. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam
proses pembunuhan anatara lain dalam hukuman mati untuk pelaku tindak
pidana di Indonesia.6
Hak hidup harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum.
Itulah sebabnya negara hukum yang baik menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Hak asasi manusia diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun
1999 dimana di dalamnya mengatur hal-hal yang menyangkut soal hakhak asasi manusia secara mendasar. Hak asasi manusia dengan negara
hukum tidak dapat dipisahkan. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum
salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan
sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.
Menyangkut jiwa manusia dalam KUHP terdapat pasal 338, 339, 340 dan
dalam pasal 344 yang banyak dikaitkan dengan kasus euthanasia yang
berbunyi:
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.”7
Selain dari bunyi pasal-pasal itu sendiri, kita pun dapat dapat
mengetahui bagaimana pembentukan undang-undang memandang jiwa
6

Indri Prihastuti, Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis dan
Aspek Yuridis Indonesia, Jurnal Filsafat Indonesia,Vol.1 No.2 Tahun 2018.
7
KUHP dan KUHAP, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm 97.
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manusia. Secara singkat dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui,
bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda)
menganggap jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga,
dibandingkan milik manusia yang lainnya.
Di Indonesia sendiri kasus euthanasia yang bayak terjadi adalah
euthunasia pasif. Dalam euthanasia pasif, dokter tidak memberikan
bantuan secara aktif bagi mempercepat proses kematian pasien. Apabia
seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, yang termasuk
pendapat dokter tidak mungkin lagi disembuhkan, maka kadang-kadang
pihak keluarga karena tidak tega melihat salah seorang keluarganya
berlama-lama menderita di rumah sakit, lantas mereka meminta kepada
dokter untuk menghetikan pengobatan. Euthunasia pasif banyak dilakukan
di Indonesia, atas permintaan keluarga setelah mendengar penjelasan dan
pertimbangan dari dokter, bahwa pasien yang bersangkutan sudah sangat
tidak mungkin disembuhkan. Biasanya mereka (keluarga) memilih unutk
membawa pulang pasien tersebut dengan harapan ia meninggal dengan
tenang di lingkungan keluarganya. Namun dalam beberapa kasus dokter
juga menemukan keluarga yang meminta pulang paksa kepada pihak
rumah sakit pada saat pasien masih menjalani perawatan.8
Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Imron Halimi,
menggambarkan betapa beratnya penderitaan seorang pasien dengan
penyakit berat. Salah satu dari kasus yang dikemukakannya tersebut
8

Eni, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal,
wawancara, 09 Agustus 2018.
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adalah tentang seorang pemuda yang berusia 27 tahun. Pada usia 18 tahun,
si pemuda pernah mengalami suatu kecelakaan mobil yang mengakibatkan
kerusakan pada otaknya, dan secara medis ia sudah tidak dapat
disembuhkan lagi. Selama empat tahun ia terbaring dalam keadaan koma,
seolah-olah ia telah mati. Seluruh kemampuan berpikir dan perasaannya
sudah tidak ada pada diri pemuda tersebut.
Seperti halnya kasus yang dialami oleh Alm.Bapak Fahrudin (70
tahun) yang sudah koma selama tiga hari di RSUD KH. Daud Arif Kuala
Tungkal tanpa ada perubahan apapun. Saat nafas dan denyut jantungnya
dinyatakan sudah tidak ada dan hanya denyut nadi yang menunjukkan dari
bantuan alat-alat yang sedang terpasang ditubuhnya (Resusitasi) bahwa ia
masih hidup. Akhirnya dua dari tiga orang dokter yang merawatnya yaitu
dokter saraf dan spesialis penyakit dalam tanpa menunggu dokter jantung
mengadakan rapat kilat dan diambil keputusan bahwa bila nanti terjadi
henti nafas dan henti denyut jantung lagi tidak akan ditolong dengan dalih
merasa iba dengan si pasien

yang memang sudah sakit lama dan

prognosisnya juga buruk yaitu memakai alat resusitasi hanya sekedar
mempertahankan hidup beberapa hari atau beberapa jam saja. Maka ketika
alat resusitasi itu dicabut, dalam beberapa menit pasien sudah tidak
bernyawa lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini terjadi pada
bulan Februari 2018.
Kasus kedua yang pernah terjadi di RSUD KH. Daud Arif adalah
kasus ibu Nurhayati berusia 58 tahun pada bulan Maret 2018 yang
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menderita penyakit kompilasi yaitu diabetes, asam urat, glukoma dan
gagal ginjal. Sebelum meninggal dunia beliau sempat menjalani perawatan
di RSUD KH. Daud Arif Kuala tungkal kurang lebih 10 hari. Lalu pada
saat kondisinya semakin buruk ia meminta dengan sadar untuk mencabut
alat bantu pernafasan (Ventilator) yang terpasang di tubuhnya karena
merasa sudah tidak tahan lagi. Dokter dan perawat sudah memberikan
penjelasan kepada pasien maupun keluarga bahwa apabila alat tersebut
dilepas maka akan semakin memperburuk keadaan pasien. Namun pasien
tetap

tidak

ingin

memakainya.

Sebelumnya

dokter

juga

sudah

menyarankan agar pasien dibawa ke RSUD Raden Mataher Jambi untuk
menjalani perawatan yang lebih baik. Pada saat itu pihak keluarga telah
menyetujui namun pasien menolak untuk dilakukan perawatan di RSUD
Raden Mataher Jambi karena sudah merasa tidak tahan dengan sakit yang
dideritanya. Hingga keesokan harinya pasien koma dan akhirnya
meninggal dunia.
Apabila dilihat secara sepintas, tindakan euthanasia tersebut seperti
termasuk tindakan pembunuhan, karena tindakan tersebut menghilangkan
nyawa orang lain tanpa hak. Namun jika dilihat alasannya, yaitu adanya
permintaan dari keluarga pasien maupun pasien itu sendiri, dan dilakukan
karena belas kasihan karena segala usaha untuk kesembuhan pasien sudah
dilakukan oleh dokter semaksimal mungkin dengan melakukan semua
tindakan agar pasien dapat terselamatkan maka perbuatan ini seperti bukan
tindak pidana.
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Berdasarkan uraian diatas, mendorong peneliti untuk memahami,
mengkaji, dan membahas lebih jauh masalah euthanasia ini, khususnya
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
euthanasia dengan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul:
“Tindakan Pencegahan Euthanasia (Studi di RSUD KH. Daud Arif
Kuala Tungkal)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasakan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya,
maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini
adalah:
1. Bagaimana euthanasia menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan menurut undang-undang
kesehatan No 36 tahun 2009 ?
2. Bagaimana tindakan pencegahan euthanasia yang dilakukan di RSUD
KH. Daud Arif Kuala Tungkal ?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang di
inginkan dan terarah pada pokok-pokok permasalahan yang di tentukan
dan tidak terjadinya kesalahpahaman karena ruang lingkupnya terlalu luas,
maka perlu pembatasan masalah, pembatasan masalah ini akan dibatasi
pada euthanasia menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun
1999 tentang HAM dan menurut undang-undang kesehatan No 36 tahun
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2009 serta tindakan pencegahan euthunasia yang dilakukan di RSUD KH.
Daud Arif Kuala Tungkal.
D. Tujuan dan KegunaanPenelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian pada hakikaktnya mengungkapakan apa yang
akan dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuan dari penelitian ini sendiri
adaah sejumlah keadaan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian
yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah:
a. Untuk mengetahui dan mengkaji euthanasia menurut perspektif
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
dan menurut undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009.
b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam upaya
pencegahan euthanasia di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
2. Kegunaan Penelitian
a. Dari sisi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan diharapakan
dapat

menjadi

kontribusi

dalam

memperkaya

pengetahuan

mengenai euthanasia menurut perspektif Undang-Undang No.39
tahun 1999 tentang HAM dan menurut undang-undang kesehatan
No 36 tahun 2009 maupun tindakan-tindakan yang dilakukan
sebagai upaya pencegahan euthanasia.
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b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi starta satu (S1)
pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sultan
Thaha Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Teori
Menurut Jhon Rawls, masyarakat adalah bentuk kerja sama yang
saling menguntungkan diantara individu. Namun, yang terjadi dalam
masyarakat tidak hanya bersifat saling bekerja sama melainkan juga
kompetitif, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan diantara mereka yang
lain. Kenyataan ini memberikan ruang pada konsep keadilan, bagaimana
mengatur kehidupan individu-individu yang berbeda-beda dan sama-sama
mempunyai kepentingan sendiri, sehingga bisa berjalan bersama saling
menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain.9
A theory of Justice merupakan salah satu karya besar dari Jhon
Rawls tentang etika yang membahas keadilan sosial. Salah satu teori yang
dikemukankannya adalah etika dalam hubungannya dengan hukum antara
lain:
1. Teori hukuman atau punishment, bahwa yang berbuat salah mesti
dihukum, bisa berupa pemberian ganti rugi (Retribution), memberi
balas jasa (Restitution), atau memberi manfaat (Utilitarian).
2. Teori tanggung jawab atau Responbility, bahwa siapa yang berbuat
harus

9

mempertanggungjawabkan

perbuatannya.

Disini

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 63.

berkaitan
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dengan, apakah tindakan tersebut dilakukan karena tidak tahu, adanya
paksaan atau tekanan, atau karena kesalahan semata.
3. Teori kesengajaan berbuat atau intentional acts dan ketidaksengajaan
bertindak atau unintentional act, bahwa berkaitan dengan hukum, perlu
dilihat apakah tindakan tersebut sengaja direncankan maupun tidak
direncanakan.10
F. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual ini sebagai pedoman bagi penulis dalam
melakukan penelitian guna untuk mengetahui maksud yang tergantung
dalam judul skripsi dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga
penulisan ini terarah dan lebih baik maka skripsi ini sangat perlu untuk
diperhatikan kerangka konseptual sebagai berikut:
1. Tindakan Pencegahan
Tindakan pencegahan adalah suatu tindakan yang diambil untuk
mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu
kejadian yang tidak diinginkan. Dalam kesehatan tindakan pencegahan
adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya
berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun
orang lain di masa yang akan datang.11
Dalam kode etik kedokteran di Indonesia, setiap dokter memiliki
kewajiban untuk terus berusaha

10

melindungi dan mempertahankan

www.iaiameia.com /theory of justice Teori Keadilan Jhon Rawls/diakses pada 29
Desember 2018 pukul 22:37 WIB.
11
www.artikata.blogspot.com-pengertian-pencegahan. Diakses pada 02 Oktober 2018
pukul 22:19 WIB.
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hidup makhluk insani (pasien). Dalam kondisi apapun nyawa dan
kehidupan manusia

tetap harus dipertahankan dengan menerapkan

berbagai perawatan dan perlakuan medis kepada pasien hingga pada
titik akhir menjelang kematian. Dengan demikian hak pasien untuk
mendapat perawatan medis hingga tuntas, hingga sampai pada akhirnya
meninggal secara alamiah.12
Berdasarkan kode etik kedokteran diatas, maka seorang dokter
tidak bisa melakukan tindakan euthanasia dalam kondisi apapun. Ia
bekewajiban untuk terus melakukan tindakan medis hingga akhirnya
pasien mati secara wajar, bukan dengan tindakan kesengajaan
menghilangkan nyawa manusia. Sesuai dengan kode etik kedokteran
ini, maka seorang dokter harus mempertahankan nyawa manusia dari
tindakan bunuh diri, karena penghormatan terhadap hak hidup sebagai
bagian dari hak asasi manusia. Dalam kondisi ini dokter memiliki
kesempatan dan kewenangan untuk memberikan harapan hidup kepada
pasien dengan melakukan perawatan yang intensif, sungguh-sungguh
dan ikhlas, sehingga pasien kembali menemukan kestabilan mental dan
semangat untuk bertahan hidup. 13
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap
manusia yang dibawa sejak lahir. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh

12

M.Yusuf Hanafilah, Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: EGC 1999),

hlm 105.

13

http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Euthunasia.html diakses pada
tanggal 10 September 2018 pukul 19:41 WIB
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setiap manusia maka negara wajib memberikan perlindungan. Hak asasi
manusia bukanlah hak yang mutlak atau absolut. Dalam pelaksanaannya
HAM dibatasi oleh kebebasan orang lain, moral, keamanan dan
ketertiban. Hak asasi manusia muncul dan menjadi bagian dari peradaban
dunia diilahami oleh rendahnya pengakuan dan perlakuan terhadap
harkat dan martabat manusia.14
Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih
karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak untuk hidup
diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang berbunyi:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,hak kebebasan pribadi, pikiran
dan hati nurani, hak beragama,hak untuk tidak diperbudak, hak unuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk
tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh
siapapun.”15
Hak hidup termasuk dalam kebebasan dasar manusia yang juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 9

yang

berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan kualitas hidupnya.”16
14

Tim ICCE UIN Jakarta, Pendididkan Kewarganegaraan,”Demokrai, Hak Asasi
Manusia,dan Masyarakat Madani”, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm 225.
15
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), hlm 15.
16
Ibid, hlm 17.

27

Dalam undang-undang ini, hak hidup tidak hanya mencakup
persoalan kebebasan untuk bernafas dan menjalani kehidupan, tetapi
didalamnya juga mencakup hak untuk meningkatkan kualitas kehidupan
yang layak sesuai aturan-aturan yang berlaku.
Sedangkan dalam Deklarasi Internasional tentang hak asasi
manusia pasal 3 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan,
kemerdekaan, dan keselamatan pribadinya. Jaminan akan hak hidup
manusia akan berimbas kepada realisasi hak lain yang dimiliki manusia,
antara lain kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak
asasi manusia lainnya akan berjalan apabila hak hidup telah bisa
direalisasikan.17
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
menegaskan bahwa hak hidup berlaku sejak manusia dalam kandungan
hingga akhir hayat. Tindakan-tindakan diskriminasi dan menghilangkan
hak hidup hanya bisa terjadi, jika seseorang mengganggu hak hidup orang
lain yang diputuskan berdasarkan keputusan hukum. Tindakan-tindakan
yang mengakibatkan terganggunya hak hidup, bahkan hingga kehilangan
nyawa akan mendapatkan berbagai sanksi dan hukuman, sesuai dengan
jenis dan tingkatan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, jenis dan kriteria
hukuman bergantung pada aturan hukum dan ketetapan hakim dalam
memutuskan perkara tersebut.18

17

http//:Indonesia.ahrch.net/news/mainfile/diakses pada 12 Juni 2018 pukul 19:42 WIB.
Tim ICCE Uin Jakarta, Op cit, hlm 228.

18
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3. Euthanasia
Euthanasia bisa didefenisikan sebagai a good death atau mati
dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter
permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang
sangat hebat, dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh
dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa memberikan pertolongan
pengobatan seperlunya.19
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, euthanasia merupakan
tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk, (baik orang
maupun hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah dengan
kematian yang tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan. Menurut istilah
kedokteran, euthanasia berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau
penderitaan yang dialami oleh seseorang yang akan meninggal, juga
berarti mempercepat kematian seseorang yang berada dalam kesakitan dan
penderitaan yang hebat menjelang kematiannya. Kode etik kedokteran
Indonesia menggunakan euthanasia dalam tiga arti:
1. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa
penderitaan, buat yang beriman dengan nama tuhan dibibir.
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan
memberi obat penenang.
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas
permintaan pasien sendiri ataupun keluarganya.
19

Joko Prakoso, Euthanasia Hak Aasi Manusia dan Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2010), hlm 55.
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Euthanasia bisa ditinjau dari beberapa sudut, dilihat dari tata cara
dilaksanakan, euthanasia dapat dibedakan atas:
a. Euthanasia pasif
b. Euthanasia aktif
Euthanasia pasif adalah menghentikan atau mencabut segala
tindakan

atau

pengobatan

yang

sedang

berlangsung

untuk

mempertahankan hidupnya. Seorang pasien yang sedang menjalani
perawatan guna kelangsungan hidupnya dilakukan tindakan medis melalui
berbagai cara termasuk memberi obat. Apabila tindakan medis
diberhentikan, maka sudah barang tentu pasien ini meninggal. Oleh sebab
itu, tenaga kesehatan atau dokter ini sesungguhnya melakukan euthanasia
pasif.
Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
secara medis melalui intervensi aktif oleh seorang petugas kesehatan atau
dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia (pasien). Dengan
perkataan lain euthanasia aktif adalah tindakan medis secara sengaja
melalui obat atau cara lain sehingga menyebabkan pasien tersebut
meninggal.
Disamping kedua euthanasia yang telah disebutkan diatas, menurut
Rully Roesli terdapat pula jenis euthanasia lain, yaitu euthanasia “sikon”,
yakni suatu bentuk euthanasia yang dilakukan karena situasi dan kondisi
ekonomi. Apabila seorang pasien masih ingin dan besar harapnnya untuk
hidup, dan dokter masih mampu untuk mengupayakan pengobatan, tetapi
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berhubung kondisi ekonomi dan keuangan pasien yang tidak mampu
membiayai pengobatannya, maka upaya pengobatan tersebut terpaksa di
hentikan. Akibatnya si pasien meninggal. Gambaran semacam inilah yang
disebut euthanasia sikon.20
Ditinjau dari permintaan, euthanasia dibagi menjadi:
a. Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela yaitu euthanasia atas
permintaan pasien dan permintaan tersebut dilakukan secara sadar dan
berulang-ulang.
b. Euthanasia involuntir atau euthanasia tidak atas permintaan, misalnya
pada pasien yang sudah tidak sadar, permintaan datang dari
keluarganya.
Sedangkan menurut Fletcher tindakan euthanasia dapat dilakukan
melalui beberapa cara :
a. Langsung dan sukarela, cara ini memberi jalan kematian yang dipilih
pasien, tindakan ini dianggap bunuh diri.
b. Sukarela tetapi tidak langsung, cara ini dikerjakan dengan jalan pasien
diberi tahu bahwa harapan untuk hidup kecil sekali sehingga pasien ini
berusaha agar ada orang lain yang dapat mengakhiri penderitaan
hidupnya.
c. Langsung tetapi tidak sukarela, cara ini dilakukan tanpa sepengetahuan
pasien, misalnya dengan memberikan dosis letal pada anak yang lahir
cacat.

20

Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), (Jakarta : FK UI, 2004), hlm 89.
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d. Tidak langsung dan tidak sukarela, cara ini merupakan euthanasia
pasif yang paling mendekati moral.21
Di dalam Al-qur’an pun telah disebutkan bahwa urusan hidup dan
mati itu hanyalah Allah Swt yang menentukan seperti yang dijelaskan
dalam surah Al-A’raf (7) ayat 34 yang berbunyi:

ِّ ُ َو ِم
ون
َ ون َساعَ ٗة َو ََل ي َۡس تَ ۡل ِد ُم
َ ك ُٱ َّم ٍة َٱ َج ِۖل فَا َذا َجا ٓ َء ٱَ َجلُه ُۡم ََل ي َۡس تَٱۡٔ ِخ ُر
ِ
Artinya: “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah
datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun
dan tidak dapat (pula) memajukannya.”22
Dari ayat diatas jelaslah bahwa munurut pandangan islam, manusia
tidak mempunyai hak untuk menentukan sendiri kematiannya. Disamping
itu mati berkaitan dengan ajal, dan ajal hanya Allah lah yang menentukan.
Manusia tidak berhak mempercepat atau memperlambatnya. Mempercepat
ajal berarti mendahului takdir.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu
(penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek
fokus/tema yang diteliti.
Pertama, Septian Nugraha.23 Fakultas Hukum

Universitas

Hassanudin yang berjudul “Euthanasia dihubungkan dengan Hukum
Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi
21

M.Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, (Jakarta : EGC, 1999), hlm

207.

22

QS Al-A’raf (7) : 34.
Septian Nugraha,“Euthanasia dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia”, Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Hassanudin , (2015).
23
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Manusia”.

Peneliti

mengkaji

dan

menganalisis

tentang

pertanggungjawaban pidana dalam kasus euthanasia, mengkaji euthanasia
dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang HAM yang menjadi persamaan dalam penulisan penelitian ini.
Tetapi dalam skripsi ini hanya menjelaskan euthunasia yang lebih dititik
beratkan pada pandangan hukum pidana, hal-hal diluar itu hanya sedikit
saja disinggung terutama dalam pandangan Hak Asasi Manusia karena
hanya dijelaskan secara umum.
Kedua, Ahmad Zaelani.24 Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “Euthunasia menurut
pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”. Pada skripsi ini
memberikan kesimpulan mengenai euthunasia secara lengkap baik dari
pengertian, sejarah, kedudukan dan sanksi euthunasia dalam hukum positif
dan hukum Islam.
Ketiga,pada jurnal karya Ahsanul Kalisin Vol.1 tahun 2016 yang
berjudul “Euthanasia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”25 yang
bertujuan untuk

mengetahui konsep dan kedudukan euthanasia dalam

persfektif hukum pidana islam. Yang kesimpulannya adalah dalam syariat
islam perbuatan euthanasia itu dilarang karena sesungguhnya hidup dan
mati yang menentukan hanya Allah SWT manusia tidak dapat

24

Ahmad Zaelani “Euthunaia menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam,
Skripsi Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).
25
Ahsanul Kalisin“Euthanasia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam” Jurnal Vol.1
tahun 2016.
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mempercepat atau memperlambat ajal seseorang karena hanya Allah SWT
yang menentukan ajal (kematian) seseorang.
Sementara yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah
“Tindakan Pencegahan Euthanasia (Studi di RSUD KH. Daud Arif Kuala
Tungkal)” dalam skripsi ini penulis memfokuskan mengenai tindakan
pencegahan euthanasia yang dilakukan di RSUD KH. Daud Arif Kuala
Tungkal dan mengkaji euthanasia menurut perspektif Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan undang-undang kesehatan.
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara lapangan, tempat penelitiannya
adalah di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal. Penelitian ini dilakukan
pada 12 November 2018 s/d 12 Februari 2019. Alasan memilih lokasi
penelitian ini, di karenakan adanya kasus euthanasia pasif pada beberapa
pasien, maka dari itu penulis tertarik dengan mengangkat judul yang
berkaitan dengan euthanasia di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Pendekatan penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku (behavior)
yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam
masyarakat. Jadi hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata yang
meliputi

perbuatan

bermasyarakat.26

dan

Analisis

akibatnya
deskriptif

dalam

hubungan

hidup

kualitatif

ditujukan

untuk

mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta
menggambarkan hasil penelitian yang dilakukakan di lingkungan
penelitian.27

26

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 71.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND, (Bandung: Alfabeta,
2013) hlm, 131.
27
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, melakukan
studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara
terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang
telah disiapkan kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan
tindakan pencegahan euthanasia.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan
melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian
kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah
perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan
euthansia.
c. Data Tersier
Bahan-bahan

yang

memberikan

petunjuk

maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diperoleh
dengan mempelajari kamus-kamus hukum, kamus ilmiah, kamus
bahasa Indonesia dan kamus yang lain.
2. Sumber Data
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan melalui
pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data-data yang
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bersumber dari informan-informan dari hasil wawancara di lapangan
yang diteliti berkenaan dengan tindakan pencegahan euthanasia.
D. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif ada
beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu wawancara (interview),
pengamatan (observasi) dan dokumentasi.28
1. Wawancara (interview)
Wawancara

merupakan

alat

pengumpulan

data

untuk

memperoleh informasi langsung dari informan. Wawancara yang
dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang
dilakukan secara sistematis dan turut serta memiliki nilai validitas dan
reliabilitas. Wawancara ialah proses tanya jawab lisan antara dua
orang atau lebih serta secara langsung tentang informasi-informasi
atau keterangan-keterangan. Pewawancara (interviewer) adalah
pengumpulan informasi.
Informan merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat
menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Untuk itu
diperlukan motivasi atau kesediaan informan menjawab pertanyaan
dan hubungan selaras antara informan dan pewawancara.29
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah
wawancara terstruktur yaitu wawancara
28

yang dilaksanakan secara

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Desertasi,
(Kerinci: STAIN Krinci press, Edisi Revisi 2015), Cet ke-4, hlm. 180.
29
Ibid, hlm 181.
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terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah
dipersiapkan. Penulis memilih wawancara seperti ini karena ingin
mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai permasalahan yang
diteliti.
Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:
a. Ibu Eni selaku dokter spesialis penyakit dalam
b. Bapak Andi Kurniawan selaku dokter spesialis penyakit dalam
c. Ibu Nofi Aprilia selaku perawat
d. Bapak Abdul Hamid selaku perawat
e. Bapak Hasan selaku keluarga pasien
2. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengadakan penelitian secara teliti mengenai fenomena
sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan
pencatatan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi partispian, yang mana peneliti melibatkan diri secara
langsung dalam lingkungan penelitian yakni memperhatikan secara
akurat tindakan yang dilakukan dokter dan perawat pada saat
menghadapi pasien terminal dan tindakan yang dilakukan sebagai
upaya penyelamatan pasien dari euthanasia.30

30

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Cet. ke-3 (Jakarta: Bumi
Aksara, 2015), hlm. 143.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen

bisa

berbentuk

tulisan,

gambar

atau

karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan,
kebijakan. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan
harian, laporan, foto, dan sebagainya.31 Sifat utama data ini tak
terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu
silam.32 Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh
data atau dokumen-dokumen yang berupa buku, catatan harian, foto,
dokumen pemerintah atau swasta dari RSUD KH. Daud Arif Kuala
Tungkal dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dan
mendukung penelitian skripsi ini.
E. Teknik Analisis Data
Dalam analisis data kualitatif, Susan Stainback dan Sugiono
mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam
proses penelitian kualitatif.33 Analisis kualitatif, yakni menguraikan data
secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur,
logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan

31

ibid, hlm. 175.
Ibid, hlm. 176.
33
Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND, (Bandung: Alfabeta, 2013)
hlm, 137.
32
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pemahaman dan interpretasi data.34 Analisis ini penulis lakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
untukitu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam teorinya
semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin
banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data
melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik
seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu.35
Analisis reduksi ini digunakan untuk menganalisis data yang
diperoleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya mengenai
kondisi lapangan, masalah tindakan pencegahan euthanasia yang
dilakukan di RSUD KH .Daud Arif Kuala Tungkal.

34

Ishaq, Log Cit, hlm 73.
Sugiyono, Op Cit, hlm 147.

35
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2. Penyajian data
Setelah

data

di

reduksi,

maka

langkah

selanjutnya

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisadilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini Miles and
Hyberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukankan merupakan kesimpulan yang
kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif
mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak
awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukankan
bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih
bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di
lapangan.36

36

Huberman dan Miles, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI, 1992), hlm 16-18.
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F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini ditulis dengan sistematis menjadi lima Bab,
yang terdiri dari:
Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan
tinjauan pustaka.
Bab II Metode Penelitian, yakni pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data,
sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Bab III merupakan tinjauan umum terhadap lokasi penelitian yaitu,
sejarah berdirinya RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, struktur
organisasi, visi misi dan fungsi RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal serta
ketentuan umum RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian, mengenai euthanasia
menurut prespektif undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
dan menurut undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009 serta tindakantindakan yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka mencegah terjadinya
euthanasia di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal.
Bab V Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari babbab sebelumnya, dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis
memberikan saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat
langsung maupun tidak langsung.
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G. Jadwal Penelitian
Penulisan ini dilakukan selama enam bulan, penelitian dilakukan
dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan
hasil seminar skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka
penulis mengadakan pengumpulan data. Verifikasi dan analisis data
dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi
dengan pembimbing sebelum diajukan kesidang munaqasah. Adapun
jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1: Jadwal Penelitian
Bulan
No

Jenis Kegiatan Penelitian

Juni s/d
September
1 2 3 4

1

Pengajuan Judul

2

Penunjukkan dosen pembimbing

X

3

Pembuatan Proposal

X x

Seminar&

perbaikan

Oktober

November

Desember

Januari s/d
Februari

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2 3 4

April-Mei
1 2 3

4

x

hasil

x X x

4
seminar
5

Surat izin riset

6

Pengumpulan & penyusunan data

7

Pembuatan skripsi

8

Bimbingan dan perbaikan

9

Agenda dan ujian skripsi

10

Perbaikan dan penjiidan

x
x x
x x X
x x x
X
x

29
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
RSUD KH. Daud Arif adalah salah satu dari sekian RS milik Pemkab
Tanjung Jabung Barat yang berwujud RSU, dikelola oleh Pemda
Kabupaten dan termuat dalam Rumah sakit tipe C. Rumah sakit ini telah
teregistrasi

mulai

00/00/0000

dengan

nomor

surat

izin

S03.40/01/KPPT/2014 berlaku sampai dengan 17/04/2019 dan tanggal
surat izin 17/04/2014 dari Kepmenkes dengan sifat tetap. Sesudah
melaksanakan prosedur akreditasi rumah sakit seluruh Indonesia dengan
proses pentahapan (lima tahapan) akhirnya diberikan status akreditasi
rumah sakit pada tanggal 26/10/2016. RSUD KH. Daud Arif beralamat di
Jl.Syarif Hidayatullah, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Rumah sakit
ini berada di sebelah timur ibukota provinsi Jambi. Jarak tempuh dari kota
Jambi dengan kota Kuala Tungkal lebih kurang 125 Km. Rumah sakit ini
dipimpin oleh direktur yaitu dr.H.Elfry Syahril yang berlatar belakang
pendidikan dokter/dokter gigi.
B. Motto, Visi Misi, Tujuan dan Fungsi serta Maklumat Pelayanan
RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
1. Motto
Motto budaya kerja adalah “Utamakan Mutu Pelayanan”
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2. Visi
“RSUD KH. Daud Arif unggul dan prima dalam pelayanan kesehatan
menuju masyarakat Tanjung Jabung Barat sehat dan mandiri”.
3. Misi
a. Meningkatkan standarisasi administrasi kesehatan secara efektif dan
efesien yang didukung oleh tenaga profesional.
b. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan medis dan mutu
pelayanan penunjang medis yang berkualitas.
c. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan keperawatan melalui
peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.
4. Tujuan RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
Terwujudnya pelayanan rumah sakit yang berkualitas menuju derajat
kesehatan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang optimal.
5. Fungsi RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
a. Fungsi medis
b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
c. Pelayanan asuhan keperawatan
d. Pelayanan rujukan
e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
g. Pengelolaan administrasi dan keuangan
h. Pelayanan kepada masyaraka

46

6. Maklumat Pelayanan
Direksi beserta seluruh staf bertekad menerapkan sistem kerja terpadu
guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan prima kepada
masyarakat.37
C. Struktur Organisasi RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI RSUD KH.DAUD ARIF KUALA TUNGKAL38
Direktur
dr.H.Efry Syahril

Kabag Umum
H.Edwin,SKM

Kabid
Keperawatan
Hartati,Amk

Kabid Pelayanan
dr.Budiawan
Akbar,Sp.An

Kasubag Umum
&Kepegawaian
Merry Hastuti,SKM

Kasi Asuhan
Keperawatan
Siti
Rahma,Am.Keb

Kasi Pelayanan
Medik
dr.Nani

Kasi Perencanaan
& Evaluasi
Musuhana ,SE

Kasi Penunjang
Medik
Suparman,SKM

Kasi Diklat & MR
Wike Arius
Puspita,Amd.RM

Kasubag
Keuangan
Musdalifah,SE
Kasubag Logistik
& Tata Laksana
RT Atikah Am.Kep

37

Kasi Etika Mutu
Keperawatan
Leny Triana
Am.Kep
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Kabid Bina
Program
Zaharudin,SKM
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D. Sarana dan Prasarana
1.

Luas Rumah Sakit
Luas tanah RSUD KH. Daud Arif kuala Tungkal lebih kurang 4,5
Ha.

2.

Fisik Bangnuan
Luas bangunan RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal

yaitu

9677,25 m2. Bangunan fisik RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
sampai saat ini menempati area tanah seluas 4,5 Ha berada diatas tanah
yang berawa yang kontruksi bangunan sebagian besar dari beton yang
terdiri dari:
a. Ruang kantor dan perawatan VVIP dan VIP terdiri dari 2 lantai
dengan rincian sebagai berikut:
1) Ruang direktur, lantai 2
2) Ruang aula/pertemuan, lantai 2
3)

Ruang bagian umum, lantai 2

4)

Ruang bidang pelayanan, lantai 2

5)

Ruang bidang keperawatan, lantai 2

6)

Ruang bidang bina program, lantai 2

7)

Ruang VVIV 4 kamar, VIV 3 kamar, lantai 2

8)

Ruang keuangan, lantai 1

9)

Ruang poliklinik umum/spesialis, lantai 1

10) Ruang apotik, lantai 1
11) Ruang instalasi diagnostik terpadu (IDT), lantai 1
12) Ruang medical record, lantai 1
13) Ruang kasir, lantai 1
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14) Ruang urusan kepegawaian (UP), lantai 1
15) Poliklinik umum dan spesialis, lantai 1
b. Ruang UGD 1 unit, lantai 1
c. Ruang bedah 1 unit, lantai 1
d. Ruang radiologi 1 unit, lantai 1
e. Ruang laboratorium klinik 1 unit, lantai 2
f. Ruang rawat inap penyakit dalam 1 unit, lantai 1 dan 2
g. Bangsal perawatan bedah dan anak 1 unit, lantai 1 dan 2
h. Bangsal perawatan kebidanan 1 unit
i. Ruang gizi dan loundry 1 unit
j. Ruang gedung farmasi 1 unit
k. Ruang generator (genset) 1 unit
l. Kamar jenazah 1 unit
m. Incenerator 1 unit
n. Rumah dinas direktur 1 unit
o. Rumah dinas dokter spesialis 2 unit
p. Rumah dinas kopel 2 Pintu 4 unit
q. Rumah dokter 3 unit
r. Asrama paramedis 1 unit
s. Garasi kendaraan roda empat 1 unit
t. Musholla 1 unit
u. Kantin RS 1 unit
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v. Ruang rawat HCU/ICCU 1 unit
w. IPAL 1 unit
x. Tempat Tidur (TT)
Setiap rumah sakit sudah pasti memiliki ruangan dan tempat
tidur untuk pasien begitupun di RSUD KH. Daud Arif

Kuala

Tungkal. Untuk mengetahui secara rinci ruangan dan jumlah tempat
tidur di RS ini dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.Data Jenis Ruangan dan Tempat Tidur39
No

39

Jenis Ruangan

Banyak Tempat Tidur

1

VVIP

0 Tempat tidur

2

VIP

7 Tempat tidur

3

Kelas I

15 Tempat tidur

4

Kelas II

24 Tempat tidur

5

Kelas III

42 Tempat tidur

6

ICU

0 Tempat tidur

7

HCU

4 Tempat tidur

8

IGD

8 Tempat tidur

9

TT Bayi baru lahir

14 Tempat tidur

10

TT di Ruang Operasi

4 Tempat tidur

11

TT di Ruang Isolasi

8 Tempat tidur

Dokumentasi RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal 2018
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y. Tenaga Medis
Tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang ada di RSUD
KH. Daud Arif secara keseluruhan berjumlah 347 orang dengan tugas
dan keahliannya masing-masing. Secara rinci dijelaskan dalam tabel
berikut:
Tabel 3. Data Jumlah Tenaga Medis40

No

40

Tenaga Medis

Jumlah

1

Dokter Umum

12 orang

2

Dokter Spesialis

13 orang

3

Dokter gigi

3 orang

4

Ners

18 orang

5

Perawat gigi

5 orang

6

Perawat lainnya

99 orang

7

Apoteker

6 orang

8

Analis Farmasi

12 orang

9

Keteknisan Medis

27 orang

10

Kesahatan Masyarakat

9 orang

11

Tenaga kesehatan lainnnya

11 orang

12

Tenaga Non Kesehatan

132 orang

Jumlah Keseluruhan

347 orang

Dokumentasi RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal 2018.
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z. Data Peralatan Rumah Sakit
Rumah sakit mempunyai dan memerlukan banyak peralatan
yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengobatan dan
perawatan kepada pasien. Berikut adalah tabel data peralatan yang ada
di RSUD KH. Daud Arif Kuala tungkal.
Tabel 4. Data Peralatan Rumah Sakit41
No

41

Nama Peralatan

Ada/

Berfungsi/Tidak

tidak ada

berfungsi

1

Meja Operasi

Ada

Berfungsi

2

Mesin Anestesi

Ada

Berfungsi

3

Ventilator

Ada

Berfungsi

4

Inkubator

Ada

Berfungsi

5

Blue Light

Ada

Berfungsi

6

USG

Ada

Berfungsi

7

X-Ray

Ada

Berfungsi

8

Bank Darah

Ada

Berfungsi

9

MRI

Tidak ada

-

10

EEG

Tidak ada

-

11

EKG

Ada

Berfungsi

12

Defibrillator

Ada

Berfungsi

13

Autoclav

Ada

Berfungsi

14

SIMRS

Ada

Berfungsi

15

Ambulan

Ada

Berfungsi

Dokumentasi RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal 2018.
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E. Ketentuan Umum Rumah Sakit
1. Hak Direktur
a. Direktur RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal berhak mengusulkan
pejabat-pejabat struktural dibawahnya.
b. Tugas RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal adalah:
1) Melaksananakan semu kebijakan yan telah disepakati bersama
antara dewan pembina dan direktur.
2) Melaporkan dan mempertangungjawabkan segala tindakan kepada
dewan pembina.
3) Memimpin seluruh personil rumah sakit agar dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
4) Menyelesaikan berbagai masalah teknis di rumah sakit dengan
menggunakan berbagai sumber daya secara efektif dan efesien.
2. Pemberhentian Direktur
a. Usulan pemberhentian direktur kepada gubernur dapat dilaksanakan
melalui rapat Dewan Pembina sesudah mendengarkan pertimbangan
komite-komite yang ada di rumah sakit.
b. Direktur dapat diberhentikan apabila:
1) Tidak dapat melaksanaan tugas dengan baik
2) Tidak

melaksanakan

peraturan

perundang-undangan

berlaku
3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit

yang
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4) Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana,
kejahatan dan/atas

kesalahan

yang bersangkutan dengan

pengurusan rumah sakit.
3. Kewajiban Klinis
Adapun kewajiban-kewajiban klinis profesi staf medis sebagai
berikut:
a.

Wajib mengetahui peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan
hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit.

b.

Wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi
dan menghormati hak-hak pasien.

c.

Wajib merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang
mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik apabila ia tidak
mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan.

d.

Wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat
berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai
keyakinan.

e.

Wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
prikemanusiaan kecuali ia yakin ada orang lain yang bersedia
dengan mampu memberikannya.

f.

Wajib memberikan informasi yang adekuat tentang pelayanan
tindakan

medik

ditimbulkannya.

yang

bersangkutan

serta

resiko

yang
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g.

Wajib mengisi rekam medis yang baik secara berkesinambungan
berkaitan dengan keadaan pasien.

h.

Wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti
perkembangan ilmu kedokteran.

i.

Wajib memenuhi hak-hak yang telah disepakati yang telah di
buatnya..

j.

Wajib bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait
secara timbal balik dalam memberikan pelayanan dan pasien.

k.
4.

Wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit.

Hak Klinis dan Kewajiban Profesi Dokter
a. Dokter Umum
1) Umum
a) Mendapatkan perlindungan hukum
b) Bekerja menurut standar profesi
c) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan
peraturan undang-undang
d) Manajemen privasi dokter
e) Mendapat informasi dari pasien
f)

Diperlakukan adil dan jujur

g) Mendapat imbalan jasa profesi sesuai dengan peraturan
2) Khusus
a) Mengadaka konsultasi dokter spesialis
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b) Medapat tambahan penyegarakan ilmu kedokteran dari
dokter spesialis atau seminar/simposium dan lain-lain
c) Menggantikan dokter spesialis bila berhalangan
d) Melakukan tindakan spesialis di bawah bimbingan dan
pengawasan dokter spesialis.
b. Dokter Spesialis
1) Umum
a) Mendapatkan perlindungan hukum
b) Bekerja menurut standar profesi
c) Menolak keinginan psien yang bertetangan dengan peraturan
undang-undang
d) Privacy
e) Mendapat informasi dari pasien
f)

Diberlakukan adil dan jujur

g) Mendapat imbalan jasa profesi sesuai dengan peraturan
h) Mendelegaikan tugas dokter ke dokter lain yang dapat
dipertangugjawabkan.
2) Khusus
a) Mendapatkan

penyegaran

ilmu

kedokteran

dengan

mengikuti seminar, simposium, likakarya, kongres dan lainlain dengan disiplin ilmunya.
b) Merujuk pasien ke RS yang lebih tinggi.
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5.

Tim Klinis
a. Tim klinis adalah tim yang dibentuk oleh komite medik, bertugas
menangani

kasus-kasus

pelayanan

medis

yang

memerlukan

koordinasi lintas profesi rumah sakit, dan ditetapkan denan keputusan
direktur atas usul komite medik.
b. Tim klinis rumah sakit terdiri dari:
1) Tim HIV/AIDS
2) Tim kanker terpadu
3) Tim tumbuh kembang
4) Tim infeksi kusus
5) Tim perintal resiko tinggi
6) Tim rekam medis
7) Tim pelayanan
8) Tim transfusi darah
9) Tim lainnya yang dipandang perlu
c. Apabila dipandang perlu, jumlah tim klinis dapat di tambah atau
dikurangi sesuai dengan kebutuhan/perkembangan.
6. Kerahasiaan Pasien
a.

Kerahasiaan pasien rumah sakit adalah sebagaimana diatur dalam
pedoman rekam medik rumah sakit.

b.

Pengungkapan kerahasiaan pasien dimungkinkan pada kedaan:
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1) Atas izin/otoriasi pasien
2) Menjalankan undang-undang (pasal 51 KUHP)
3) Pentintas jabatan (pasal 51 KUHP)
4) Bela diri (pasal 49 KUHP)
5) Daya paksa (pasal 48 KUHP)
6) Pendidikan dan penelitian
7.

Informasi Medis
a. Pasien dapat meminta informasi medis atau penjelasan kepada dokter
yang merawat sesuai dengan haknya.
b. Informasi medis atau penjelasan diatas yang harus diungkapkan
dngan jujur dan benar adalah mengenai:
1) Keadaan sehat pasien
2) Rencana terapi dan alternatifnya
3) Manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan
4) Prognosis
5) Kemungkinan komplikasi.

8.

Hak dan Kewajiban Dokter
a. Hak dan kewajiban dokter yang dimaksud adalah hak dan kewajiban
dokter sebagian yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 tahun
2004 tentang praktik kedokteran.
b. Hak dokter sebagaimana dimaksud adalah sebagai berkut :
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1) Hak

memperoleh

perlindungan

hukum

(perdata/pidana)

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur
operasional.
2) Hak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional.
3) Hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur.
4) Hak menerima imbalan jasa sesuai rekomendasi pofesi.
5) Hak menambah IPTEK dan mengikuti perkembangan profesi.
c. Kewajiban dokter adalah sebagai berikut:
1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional.
2) Merujuk ke dokter lain bila tidak mampu dan tidak sesuai
dengan kompetensi.
3) Merahasiakan

informasi

pasien,

meskipun

pasien

sudah

meninggal.
4) Melakukan pertolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain
bertugas dan mampu.
9.

Hak dan kewajiban pasien
a.

Hak pasien yang dimaksud adalah hak-hak pemerintah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang kedokteran, yaitu
mendapatkan secara lengkap tentang tindakan medis dan sekurangkurangnya mencakup:
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1) Diagnosis dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
2) Meminta pendapat kedua dari dokter dan dokter spesialis serta
dokter gigi dan dokter spesialis lainnya.
3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4) Meminta, menerima, dan menolak tindakan medis.
5) Mendapatkan isi rekam medis dan bentuk “resume medis”.
b.

Kewajiban pasien adalah sebagai berikut:
1)

Menaati segala peraturan dan tata tertib ruma sakit

2) Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam
pengobatannya.
3) Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang
penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat.
4) Melunasi semua biaya rumah sakit dan/atau dokter.
5) Mematuhi hal-hal yang telah disepakati/diperjanjikan.
10. Hak dan kewajiban Rumah Sakit
a. Hak rumah sakit adala sebagai berikut:
1) Membuat

peraturan

internal

rumah

sakit

(Hospital

Bylaws/statue) kebijakan manajerial/operasional dan standarstandar yang berlaku dalam memberikan pelayanan medis
kepada pasien.
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2) Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan
yang berlaku di rumah sakit dan mentaati instruksi dokter yang
diberkan kepadanya.
3) Memilih tenaga dokter yang akan bekerja dirumah sakit.
4) Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi, baik
pasien, pihak ketiga dan lan-lain.
b. Kewajiban rumah sakit adalah sebagai berikut:
1) Mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan
peraturan kebijkan yang berlaku dirumah sakit.
2) Memberikan pelayanan dan perawatan kepada pasien tanpa
diskriminasi tanpa membedakan kelas perawatan.
3) Memberikan pertolongan di instalasi gawat darurat (IGD) tanpa
meminta jaminan atau materi terlebih dahulu.
4) Menyediakan anggaran untuk meningkatkan sarana, prasarana
dan IPTEK.
5) Menyediakan dan menjaga sarana dan prasarana serta peralatan
agar senantiasa dalam keadaan siap pakai.
6) Merujuk pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki
prasarana

untuk

mencegah

kecelakaan

keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.

dalam

rangka
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7) Melindungi dokter dan tenaga kesehatan

lainnya dengan

memberikan bantuan administrasi dan hukum (pidana/perdata)
dari pasien atau keluarganya.
8) Megadakan perjanjian tertulis dengan dokter dan dokter gigi
yang bekerja di rumah sakit.
9) Membuat standar, kebijakan manajerial/operasional dan prosedur
tetap, baik untuk pelayanan medis, pelayanan penunjang medis
maupun non medis.42

42

Dokumentasi RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal tahun 2018.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Euthanasia menurut perspektif Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi
Manusia dan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009
Masalah euthanasia perlu dikaitkan dengan hak asasi manusia atau
HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak
lahir. Berbicara mengenai hak asasi manusia berarti mengakui bahwa setiap
manusia tanpa membeda-bedakan kebangsaan, kepercayaan, tingkat sosial,
ekonomi dan tingkat intelektualnya. Berdasar kemanusiaannya, setiap orang
memiliki martabat dan kebebasan-kebebasan yang tidak dapat diambil dari
padanya oleh siapapun dan kekuasaan apapun juga.43
Hak asasi manusia selain dilindungi oleh negara, juga dilidungi dalam
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 LN No.165 tahun 1999, TLN No.3886
tentang hak asasi manusia, sebagai berikut.
Pasal 4 mnyebutkan bahwa:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran,dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi, dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
Pasal 9 menyebutkan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan
taraf kehidupannya.”
43

Sutarno, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,
(Malang: Setra Press, 2014), hlm 101-102.
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Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan
nyawa.”44
Pada dasarnya, pasal diatas justru menghargai dan mengedepankan
hak asasi manusia untuk hidup, bukan sebaliknya. Sesuai dengan hasil
wawancara dengan dokter Eni, menyatakan bahwa seorang dokter seharusnya
paham dan mengerti bahwa tindakan euthanasia merupakan suatu pelanggaran
HAM di Indonesia meskipun tindakan euthanasia itu sendiri didasari oleh
penghargaan terhadap HAM seseorang yaitu berhak untuk menentukan
hidupnya sendiri (self determination) dan berhak untuk tidak tersiksa.45
Selain itu hak asasi manusia tentang hak untuk hidup juga dilindungi
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, TlN No.4558 tentang
Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.
Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa:
“Setiap manusia berhak atas hak unuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini
waijb dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya
secara sewenang-wenang.”
Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa:
“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun
dapat diangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat
dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.”
44

Komnasham, Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 39 Tahun 1999 tentang HAM
(Jakarta: Komnasham, 2012), hlm 8.
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Eni, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, wawancara,
25 November 2018.
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Berdasarkan pasal diatas hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup
merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat
pada setiap diri manusia secara kodrati, bersifat abadi sebagai anugerah dari
Tuhan Yang Maha esa. Di Indonesia, hak asasi manusia selain dilindungi oleh
undang-undang juga dilindung oleh undang-undang dasar 1945 sebagai berikut:
Tabel 5. Hubungan antara pasal tentang HAM di UUD 1945 dengan
euthanasia46
Pasal/
No

Isi

Hubungan

Ayat
1

28 A

Setiap orang berhak
untuk
hidup
serta
berhak
untuk
mempertahankan hidup
dan kehidupannya

2

28 G

3

28
(1)

Setiap orang berhak
untuk
bebas
dari
penyiksaan
dan
perlakuan
yang
merendahkan derajat
martabat manusia dan
berhak
memperoleh
suaka
politik
dari
negara lain.
Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk

46

Sutarno, Op Cit, hlm 107.



Pasien sadar :
mempunyai hak
memperlakukan
nyawanya
 Pasien tidak sadar
: sulit, selalu pasif
 Kalau
hidup
berusaha
di
perpanjang
terus
padahal
sudah
tanpa harapan, akan
terjadi penyiksaan.

 Pasien sadar :
mempunyai hak
untuk
memperlakukan
nyawanya.
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tidak diperbudak, hak
 Pasien tak sadar :
untuk di akui sebagai
akan sulit
pribadi
dihadapan
mengutarakan
hukum, dan hak untuk
pendapatnya, harus
tidak dituntut atas
ada yang mewakili,
dasar hukum yang
jadi sifatnya pasif.
berlaku surut adalah
hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun.
Dalam Al-Quran pun, banyak sekali ayat yang melarang pembunuhan,
salah satunya adalah dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi:

َو َما ََك َن ِم ُم ۡؤ ِم ٍن َٱن ي َ ۡل ُت َل ُم ۡؤ ِمنًا ا ََّل خ َ َٗطٔاو َو َمن كَتَ َل ُم ۡؤ ِمنًا خ َ َٗطٔا فَتَ ۡح ِر ُُر َركَ َة مة ۡؤم ۡؤ ِمنَ مة
ِ
َۚو ِديَة ۡؤم َسل َّ َم ٌة ا َ ى ٓل َٱه ِ ِِۡل ٓۦ ا ََّل ٓ َٱن ي َ َّص َّدكُو ْا
ِ
ِ
Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diatyang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
bersedekah.”47
Selain melarang dilakukannya pembunuhan terhadap orang lain, syariat
islam juga melarang dilakukannya perbuatan bunuh diri. Dalam surah AnNisa ayat 29 Allah berfirman:

نُكو
ۡ ُ ون ِ َت َٰ َر ًة َعن تَ َر ماض ِّم
َ ي َ َٰ ٓٱَُّيۡؤ َا ٱ َّ َِّل َُن َءا َمنُو ْا ََل تَٱۡٔ ُ ُُك ٓو ْا َٱ ۡم َ َٰو مَ ُُك بَيۡنَ ُُك بِٱمۡ َب َٰ ِط ِل ا ََّل ٓ َٱن تَ ُك
ِ
َو ََل تَ ۡل ُتلُ ٓو ْا َٱه ُف َس ُ ُۡكو ا َّن ٱ َّ ََّلل ََك َن ِب ُ ُۡك َر ِحميٗاا
ِ
47

QS. An-Nisa 4: (92)
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang
kepadamu.”48
Dari ayat-ayat tersebut, dapat diambil suatu asumsi bahwa euthanasia,
terutama euthanasia aktif, dimana seorang dokter melakukan upaya aktif
membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut dugaan dan
perkiraannya tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan dan
persetujuan si pasien atau keluarganya. Hal ini jelas dilarang dalam islam,
karena perbuatan tersebut tergolong kepada pembunuhan dengan sengaja.49
Hak asasi manusia atau HAM selalu dikaitkan dengan hak hidup, hak
damai dan sebagainya, tetapi tidak tercantum jelas adanya hak seseorang
untuk mati. Sampai saat ini kaidah non hukum yang manapun, baik agama,
moral dan kesopanan menetukan bahwa membantu orang lain untuk
mengakhiri hidupnya sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik, meskipun
atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan sungguh-sungguh.
Permintaan untuk dilakukannya euthanasia baik oleh pasien maupun
keluarganya, mencerminkan sikap dan perasaan putus asa. Sikap semacam ini
tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana
dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 87:

48

QS. An-Nisa 4: (29)
Ahmad Wardi Muclish, Euthunasia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (Jakarta :
PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 73.
49
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ي َ َٰ بَ ِ َِّن ٱ ۡذ َه ُبو ْا فَتَ َح َّس ُسو ْا ِمن ي ُ ُوس َف َو َٱ ِخي ِه َو ََل َتَ ْ يَۡ ُسو ْا ِمن َّر ۡو ِ ٱ َّ َِِّۖلل اهَّهُۥ ََل َ ْايَۡ ُس
ِ
ون
َ ِمن َّر ۡو ِ ٱ َّ َِّلل ا ََّل ٱمۡلَ ۡو ُم ٱ ۡم َك َٰ ِف ُر
ِ
Artinya: “Hai anak-anakku pergilah kamu, maka carilah berita ttentang Yusuf
dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang
kafir.”50
Alasan lain yang masih berkaitan dengan pelarangan euthanasia ini
ialah adanya pelarangan untuk meminta mati, walaupun menurut Sayyid
Sabbiq larangan tersebut termasuk tingkatan makruh. Larangan tersebut
tercantum dalam hadist yang artinya: “Dari Anas r.a. bahwa Nabi Saw
bersabda: Janganlah kamu mengharapkan kematian karena suatu penyakit
atau bahaya yang menimpamu. Apabila keinginan mati tersebut demikian
kuatnya, maka ucapkanlah: Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik
bagiku. Dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku.” HR Jama’ah.
Larangan untuk meminta atau mengharapkan kematian ini mencakup
pula larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain guna mempercepat
kematiannya. Ini berarti bahwa euthanasia itu jelas dilarang oleh islam.51
Dengan
berkembang,

perkembangan
tidak

mustahil

ilmu,

dengan

akan

ada

logika

manusia

aturan-aturan

bagi

yang
yang

memperbolehkan menghentikan kehidupan seseorang. Seperti yang di katakan
oleh dokter Eni pada euthanasia, dokter akan menghentikan penderitaan

50
51

QS.Yusuf 12: (87)
Ahmad Wardi Muclish, Op Cit, hlm 77.
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pasien, yang kemungkinan besar penderitaan ini dianggap sebagai suatu
siksaan. Kalau hak untuk tidak disiksa dianggap sebagai hak yang absolut,
maka menghentikan penderitaan yang dianggap sebagai siksaan, dokter
tersebut menghormati hak pasien untuk tidak disiksa. Seperti kasus yang
terjadi oleh Alm.bapak Fahrudin yang memang kondisinya pada saat itu sudah
sangat kritis sehingga dokter mengadakan rapat kilat dan memutuskan untuk
melakukan pencabutan alat resusitasi tanpa menunggu kehadiran dokter
spesialis jantung yang juga merupakan salah satu dokter yang merawatnya
dikarenakan kondisi pasien yang sangat menderita dan dokter merasa sangat
iba.52
Kadang-kadang seorang dokter harus bekerja dengan sangat hati-hati,
karena resiko yang dihadapi pasiennya sangat besar. Contoh yang
disampaikan ibu Eni adalah pada pekerjaan pembiusan. Pada saat pasien
dibius, tindakan pembiusan merupakan tindakan yang terpisah dengan tabir
tipis yang hampir tidak ada jarak dengan kematian. Sering pula dipertanyakan,
apabila semua orang mempunyai hak untuk hidup adakah mereka juga
mempunyai hak untuk mati. Sebetulnya hak untuk mati sudah termasuk hak
untuk hidup tersebut. Seseorang bebas akan mengambil haknya atau tidak,

52

Eni, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, wawancara,
25 November 2018.
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dan jika seorang tidak mengambil haknya untuk hidup, berarti dia ingin mati
yang berarti memilih untuk mati.53
Hal ini seperti kasus yang terjadi pada ibu Nurhayati di RSUD KH.
Daud Arif Kuala Tungkal yang meminta dengan sadar kepada dokter dan
perawat untuk mencabut alat bantu pernafasan (Ventilator) karena ia merasa
sudah tidak tahan dengan penyakit yang di deritanya. Dokter dan perawat
telah memberikan informasi berupa penjelasan kepada pasien dan
keluarganya, walaupun keluarga setuju dengan penjelasan dokter dan perawat
tetapi dokter juga menghormati hak pasien untuk berpendapat maupun
menentukan pilihannya. Sehingga kondisi sulit seperti inilah yang membuat
dokter harus hati-hati dalam bertindak karena resiko yang dihadapinya. 54
Di Indonesia secara yuridis formal, euthanasia baik aktif maupun pasif
belum diatur. Dengan demikian selalu saja selalu saja menimbulkan polemik
dan diskusi panjang bila ada kasus yang berkaitan dengan euthanasia. Dari
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 maupun Nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran,
sampai dengan Kepmenkes No.812/SK/VII/2007 tentang perawatan paliatif,
tidak mengatur dengan jelas hal euthanasia, mana yang boleh, yang dilarang,
yang diharuskan maupun sanksinya.55

53

Ibid.
Eni, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, wawancara,
25 November 2018.
55
Ibid.
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Tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap individu agar
terwujud drajat kesehatan yang optimal seperti diamanatkan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36
tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No 23 tahun
1992, tujuan tersebut telah meningkat menjadi agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang sangat cepat berubah ini, maka
perubahan hukumpun harus mengikutinya.56
Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Eni beliau mengatakan
sebagai anggota suatu ogansisasi profesi, dalam melaksanakan tugasnya
dokter terikat oleh etika kedokteran, dan sebagai anggota masyarakarat dokter
juga terikat pada aturan-aturan hukum yang ada. Jadi dalam menjalankan
tugas profesinya, selain terikat oleh etika kedokteran seorang dokter juga
terikat oleh aturan-aturan hukum secara umum.
Setiap tindakan dokter harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tanggung
jawab dokter tersebut antara lain:
a.

Secara vertikal kepada tuhan

b.

Secara horizontal kepada Kementerian dan Kesehatan atau jajarannya.

c.

Secara etis kepada Ikatan Dokter Indonesia

56

Sutarno, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,
(Malang: Setra Press, 2014), hlm 12.
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d.

Secara moral kepada pasien

e.

Secara hukum57
Dokter memiliki kewajiaban moral sekalipun pasien sudah mau untuk

mengambil resiko, karena muncul tidaknya resiko masih bergantung pula
pada tindakan medik yang dilakukan oleh dokter itu, apakah dilakukan sesuai
dengan standar profesi atau tidak. Hal ini sangat wajar karena tindakan dokter
yang tidak sesuai dengan standar profesi apapun bentuk dan alasannya tetap
dapat dimintai pertanggungjawaban.58
Ajaran ini juga dapat diterapkan untuk melindungi rumah sakit atau
dokternya terhadap pasien terhadap apa yang dinamakan “Pulang Paksa”,
meskipun kepada pasien atau keluarganya telah dijelaskan akan bahaya,
resiko dan kemungkinan yang bisa timbul, pasien itu tetap ingin pulang paksa
juga. Dalam kasus seperti ini, doktrin Volenti Non Fit Injuria yang artinya
tidak ada cedera bagi orang yang bersedia melakukannya . Ini merupakan
pembelaan unuk menunjukkan bahwa pihak yang meminta baik secara tersirat
maupun tersurat telah menerima resiko cedera ataupun terhadap hal buruk
yang akan terjadi. Maka doktrin ini dapat diterapkan dengan menandatangani
suatu surat pernyataan oleh pasien atau keluarganya yang berisi ia akan
menanggung segala resiko yang mungkin timbul karena tindakan “pulang

57

Eni, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, wawancara,
05Januari 2019.
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Maskawati, Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan
Kesehatan, (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm 110.
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paksa” tersebut, dan sudah diberikan informasi dengan cukup dan jelas serta
dimengerti, sehingga kelak tidak dapat menyalahkan dokter ataupun rumah
sakit.59
Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 1
ayat 2 mengatakan bahwa: Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang
membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan
pencegahan kecacatan lebih lanjut.” Selanjutnya Undang-Undang RI No. 44
tahun 2009 tentang rumah sakit juga mengatakan: “Rumah sakit bertanggung
jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.”60
Ketentuan tentang pemberian pertolongan dalam keadaan darurat telah
tegas diatu rdalam pasal 51 Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang
praktik kedokteran, dimana seorang dokter wajib melakukan pertolongan
darurat atas dasar perikemanusiaan.
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 188
menyatakan: (1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap
tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan
kewenangan sebagaiman di maksud pada ayat (1)

kepada lembaga

pemerintah non kementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten kota yang
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tugas fungsinya dibidang kesehatan. (1) Tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: (a) Peringatan secara tertulis. (b)
Pencabutan izin sementara maupun tetap.61
Pada euthanasia dokter sengaja menghentikan kehidupan, tetapi sekali
lagi tujuannya sangat mulia. Dengan demikian tujuan mulia ini tidaklah
pantas segera dibalas dengan ancaman hukuman, tetapi harus dilihat secara
mendalam, tujuan dan jenis euhanasia yang dilakukan. Seorang dokter tidak
bertanggung jawab terhadap semua orang yang memerlukan pengobatan.
Dokter seharusnya tidak harus bertanggung jawab kalau sampai gagal
mengobati pasien sehingga tidak mampu melaksanakan tugas menghindari
kematian pasiennya. Tentu dengan syarat segala sesuatu yang dia bisa sudah
dilaksanakan, dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya.62
Dalam pasal 9, bab II kode etik kedokteran Indonesia tentang
kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus
senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Ini
berarti bahwa menurut kode etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan
mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan
pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah dipastikan
mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi otaknya sama sekali,
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maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati walaupun jantungnya
masih berdenyut.63
Penghentian tindakan terapeutik harus diputuskan oleh dokter yang
berpengalaman yang mengalami kasus-kasus secara keseluruhan dan
sebaiknya hal itu dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan dokter yang
berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, kelurga
pasien, dan kualitas hidup terbaik yang diharapkan. Dengan demikian, dasar
etik moral untuk melakukan euthanasia adalah memperpendek atau
mengakhiri penderitaan pasien dan bukan mengakhiri hidup pasien.64
Dalam wawancara ibu Eni mengatakan tidak seorang dokter yang ingin
pasiennya tidak sembuh dari penyakitnya. Juga tidak ada dokter yang ingin
membunuh pasiennya untuk kepentingan dirinya. Dari segi lafal sumpah yang
telah diucapkan saat lulus menjadi dokter, seorang dokter harus menghormati
kehidupan

sejak

dari

pembuahan.

Pada

euthanasia

betul-betul

dipertimbangkan demi kepentingan pasiennya sehingga sangat tidak tepat
kalau semua euthanasia dianggap pembunuhan, tetapi menolong pasien untuk
dapat lepas dari penderitaanya.65
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B.

Tindakan pencegahan euthanasia di RSUD KH.Daud Arif Kuala
Tungkal
Berdasarkan kode etik kedokteran Indonesia, seorang dokter
berkewajiban

mempertahankan

dan

memelihara

kehidupan

manusia.

Bagaimanapun gawatnya kondisi seorang pasien, setiap dokter harus
melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut, ini berarti betapapun
gawatnya dan menderitanya seorang pasien, setiap dokter tetap tidak
diperbolehkan melakukan tindakan yang akan berakibat mengakhiri hidup
atau mempercepat kematian pasien tersebut. Pemahaman ini dapat diambil
dari diambil dari kode etik kedokteran Indonesia pasal 7 d tentang kewajiban
umumyang berbunyi:
“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
makhluk insani.”66
Dari pemahaman atas pasal 7 d kode etik kedokteran tersebut dapat
dikemukakan bahwa berdasarkan etik dan moral, tindakan euthanasia itu tidak
diperbolehkan dalam hubungan ini Oemar Senoadji mengemukakan:
“Menurut kode etik itu sendiri maka di Indonesia sebagai suatu negara yang
beragama dan berpancasila kepada kekuasaan mutlak daripada Tuhan Yang
Maha Esa, sedangkan dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan
kemampuannya untuk merigankan penderitaan dan memilihara hidup, tidak
untuk mengakhirinya. Karenanya tidak menginginkan euthanasia dilakukan
oleh seorang dokter karena antara lain dipandang bertentangan dengan etik
kedokteran itu sendiri dan merupakan pelanggaran terhadap perundangundangan.”67
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dokter Andi Kurniawan
yang merupakan salah seorang dokter spesialis penyakit dalam di RSUD KH.
Daud Arif Kuala Tungkal, penulis bisa menyimpulkan beberapa tindakan
yang dilakukan sebagai usaha mencegah terjadinya euthanasia diantaranya
sebagai berikut:
1.

Edukasi
Untuk melakukan suatu tindakan demi kesembuhan pasien maka
dokter maupun perawat memberikan informasi berupa penjelasan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyakitnya serta keuntungan
dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan dokter. Dalam
memberikan informasi hendaknya dokter yakin bahwa pasien benar-benar
telah memahami informasi tersebut. Oleh karenanya dalam memberikan
informasi dokter juga harus mempertimbangkan tingkat pendidikan
pasien.
Penjelasan yang diberikan kepada pasien khususnya di RSUD KH.
Daud Arif Kuala Tungkal harus disesuaikan dengan kondisinya saat itu,
mengingat pasien yang dalam keadaan sakit emosinya pasti tidak stabil.
Seberapa banyak dan seberapa detail penjelasan harus dilakukan akan
menjadi pertimbangan dokter.68
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Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun
2009 tentang kesehatan pasal 7 menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang
kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.”
Pasal 8 menyatakan :
“Setiap orang behak memperoleh informasi tentang data kesehatan
dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan
diterimanya dari tenaga kesehatan”.69
Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nofi Aprilia sebagai
perawat di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal beliau mengatakan,
dalam hal kasus euthanasia, dokter dan perawat akan memberikan
penjelasan sedetail mungkin terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi
oleh pasien maupun keluarga pasien karena kebanyakan ide untuk
dilakukan euthanasia umumnya muncul dari pasien atau keluarganya.
Dengan alasan tidak tega melihat penderitaan pasien dan ingin
membawanya pulang bahkan meminta pulang paksa kepada pihak rumah
sakit.
Yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh adalah penjelasan
yang harus dilakukan dengan hati-hati, lengkap, terus terang, tidak
menutup-nutupi informasi yang harus diberikan. Pada tahap ini dokter
yang didampingi oleh perawat memberikan suatu gambaran dari penyakit
pasien. Dokter harus menyampaikan diagnosanya, diagnosa yang
69
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sekiranya menurut dokter paling mendekati penyakit pasien berdasarkan
pemeriksaan yang sudah dilakukan. Diagnosa disampaikan kepada pasien
dan keluarga terdekat pasien hingga mengerti betul tentang penyakitnya
itu.70
Dokter berkewajiban memberikan informasi ataupun penjelasan
kepada pasien dan keluarganya tentang:
a.

Terapi yang dapat diambil misalnya pada pengobatan pasien yang
harus dilakukan pembedahan atau hanya dengan minum obat saja.

b.

Tujuan tindakan operasi

c.

Tata cara dan prosedur operasi

d.

Resiko yang akan dihadapi, baik resiko langsung maupun tidak
langsung dari tindakan operasi terebut.

e.

Kemungkinan-kemungkinan timbulnya rasa sakit atau perasaan lain
sebagai akibat dari operasi.

f.

Keuntungan-keuntungan operasi tersebut.

g.

Diagnosis atau ramalan-ramalan penyakit apabila tindakan operasi
dilakukan atau tidak dilakukan.71
Berdasarkan hasil wawancara bersama dokter di RSUD KH. Daud

Arif Kuala Tungkal mereka mengatakan bahwa euthanasia ini bisa terjadi
karena keluarga si korban tidak tahu bahwa telah terjadi kematian yang
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disebut sebagai euthanasia, atau memang karena masyarakat Indonesia ini
masih banyak yang awam terhadap hukum, apalagi yang menyangkut
masalah euthanasia, yang jarang terjadi dank arena alat-alat kedokteran di
rumah-rumah sakit di Indonesia belum semodern seperti dinegara maju,
misalnya adanya respirator, sistem organ transplantasi dan sebagainya yang
dapat mencegah kematian seorang pasien secara teknis untuk beberapa
waktu kedepannya. Oleh karena itulah edukasi sangat di perlukan untuk
pasien dan keluarganya agar tidak mengkehendaki euthanasia
2. Informed Consent atau Tindakan Medik
Informed consent atau persetujuan tindakan medik atau persetujuan
tindakan kedokteran yang sering disingkat pertindik adalah persetujuan
yang diberikan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar
penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien
tersebut.
Informed consent merupakan sarana legitimasi bagi tenaga medis
untuk melakukan intervensi medis yang mengandung resiko, serta akibat
yang tidak menyenangkan, oleh karenanya hanya dapat membebaskan
tenaga medis dari tanggung jawab hukum atas resiko serta akibat yang
tidak menyenangkan saja.72
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Pasien yang sudah tidak sadar berhari-hari dan dipasang ventilator atau
alat bantu pernafasan, tidak ada harapan lagi untuk sembuh, tetapi masih
dipertahankan terus, padahal sudah tidak sanggup mendanai, sampai
mengorbankan kepentingan keluarganya yang masih hidup, seperti menjual
tanah dan harta benda lainnya demi memperpanjang kehidupan semu dari
orang yang di sayanginya.73
Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu keluarga pasien yang
membawa pulang paksa keluarganya adalah bapak Hasan, beliau
menuturkan alasannya membawa pulang paksa keluarganya adalah karena
kasihan melihat penderitaan keluarganya dan sudah terlalu lama di rumah
sakit tanpa ada perubahan apapun. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa
apabila dibawa pulang kerumah keluarga akan lebih mudah melihat atau
berkumpul karena kondisi keluarga mereka yang tinggalnya berjauhan.74
Rasa iba/kasihan inilah yang menjadi faktor penyebab keluarga meminta
kepada dokter dan perawat untuk menghentikan pengobatan. Selain daripada
itu alasan ekonomi juga sering menjadi penyebab pasien atau keluarga ingin
segera pulang atau pasrah karena telah menghabiskan banyak biaya untuk
mengobati orang yang mereka sayangi sehingga pengobatan tersebut
terpaksa dihentikan.
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Keadaan seperti ini tidak jelas siapa yang akan menentukan untuk
mengakhirinya, tidak jelas siapa yang akan mencabut ventilator, si
penopang kehidupan tersebut dan terjadi keraguan serta takut berdosa dan
apabila dilaksanakan pencabutan ventilator tersebut akan melanggar
hukum, karena dianggap pembunuhan.75
Dokter Andi Kurniawan dalam wawancara mengatakan:
“Pada situasi dimana dokter-dokter di rumah sakit ini kehabisan alat yang
harus di pasang pada seorang penderita, secara spontan kami
mempertimbangkan pasien mana yang masih lebih mempunyai harapan
untuk disembuhkan, dengan demikian mungkin saja pasien yang sudah
memakai alat dapat dikalahkan. Tindakan ini memang sangat rawan
terhadap tuntunan tanpa mempunyai perlindungn hukum. Juga pada kasus
pasien yang dengan sadar meminta untuk berhenti melakukan pengobatan
terhadap dirinya maupun pulang paksanya seorang pasien yang
berprognosis jelek akan dapat mengundang resiko bagi kami sebagai
petugas kesehatan.”76
Oleh karena itu, dalam mencapai suatu persetujuan atau suatu
keputusan dalam mengambil tindakan medik oleh dokter harus di dasarkan
pada etika. Dokter mempunyai kewajiban untuk menghormati hak dan
pendapat pasien, keputusan yang diambil tidak hanya karena kemauan dari
dokter, walaupun dokter tahu lebih banyak tahu tentang ilmu penyakit pada
pasiennya namun pendapat pasien tidak dapat diabaikan. Dokter harus
memberi informasi sejelas mungkin dan kemudian menyerahkan keputusan
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ke tangan si pasien. Dokter tidak diperkenankan untuk membujuk,
menyarankan atau menasehati pasien demi kepentingan dokter.77 Landasan
hukum dimana setiap tindakan medis harus ada persetujuan tindakan
mediknya termuat dalam Permenkes Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989
tentang persetujuan tindakan medik, yang telah diperbaharui dengan
permenkes nomor 290 tahun 2008. Informed consent dianggap sebagai
sesuatu yang baik karena akan:
a.

Meningkatkan kemandirian seseorang

b.

Melindungi pasien

c.

Menghindari penipuan dan penerasan

d.

Memacu sikap teliti dokter

e.

Meningkatkan keikutsertaan masyarakat78
Pasal 56 UU No.36 tahun 2009 mengenai perlindungaan pasien,

mengacu pada hak pasien akan informed consent.
Ayat (1):
“Setiap orang berhak menerima atau meolak sebagian atau seluruh
tindakan pertolongan yang akan diberikan kepanya setelah menerima
dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”
Ayat (3):
“Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”
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Dalam wawancara dokter Andi Kurniawan juga mengatakan:
“Yang berhak memberikan persetujuan informed consent diatur dalam
pasal 13 Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 adalah
persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat.
Pada pasien yang belum cukup umur maka yang memberikan persetujun
orang tuanya. Bagi pasien yang berada dibawah pengampuan maka
informed consent diberikan oleh walinya”.79
Satu hal yang perlu dipahami oleh setiap dokter adalah dengan adanya
persetujuan tertulis tidak berarti bahwa dokter telah terbebas dari tuntutan
jika terjadi kelalaian. Jika ada unsur kelalaian maka informed consent tidak
dapat dijadikan dasar pembelaan bagi dokter. Dokter harus hati-hati dalam
memberikan informasi dan dalam melaksanakan informed consent.
Tindakan medik yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik, sesuai
Permenkes 585 tahun 1989 pasal 13. Sedangkan dari segi hukum pidana
kalau sampai terjadi kematian atau cacat, dokter dapat dituntut berdasarkan
pasal 359, 360, 361 KUHP.80
Dalam wawancara Ibu Nofi Afrialia beliau menjelaskan ada tindakan
medik yang rutin dan invasif, dokter dan perawat rumah sakit meminta
informed consent secara lisan. Contohnya saat memeriksa tekanan darah,
suhu tubuh dan menghitung denyut nadi. Ada kalanya informed consent
dilakukan secara tersirat oleh pasien. Misalnya saat dokter hendak
79
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menyuntik pasien dan pasien membuka pakaian yang menutupi tempat
yang akan disuntik maka dari tindakan itu pasien dianggap telah
memberikan persetujuan.81
Secara umum para dokter dirumah sakit harus selalu meminta
informed consent terlebih dahulu dari pasien, sebelum melakukan tindakan
medis kepadanya. Namun ada pengecualian terhadap keharusan meminta
informed consent dari pasien, yaitu saat pasien dalam keadaan gawat
darurat, dimana dokter tidak ada waktu karena harus segera melakukan
tindakan untuk menyelamatkan nyawa pasien yang bersangkutan.82 Dalam
praktiknya yang dijumpai selama melakukan observasi, para perawat selalu
meminta informed consent dari pasien meskipun keadaannya gawat. Hanya
saja karena pasien dalam keadaan tidak mampu memberikan consent,
perawat meminta dari keluarga atau siapapun yang saat itu mengantarnya.
Hal ini dilakukan rumah sakit untuk menghindari tanggung jawab bila
terjadi sesuatu yang lebih buruk.83
3.

Pengobatan/Perawatan Paliatif
Pengobatan paliatif adalah pengobatan yang diberikan untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit yang serius
atau membahayakan jiwanya. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan
penderita maupun keluarganya, pada saat mengetahui bahwa penyakitnya
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sudah tidak mungkin disembuhkan lagi, contohnya seperti kanker, penyakit
komplikasi dan sebagainya.
Tujuan dari pengobatan paliatif adalah mencegah atau merawat sedini
mungkin gejala-gejala penyakit, dan efek samping yang disebabkan dari
pengobatan penyakit tersebut, serta masalah-masalah psikologis, sosial dan
spiritual yang terkait dengan penyakit atau pengobatannya. Pengobatan ini
juga disebut pengobatan untuk menyamankan, pengobatann suportif dan
penanganan gejala.84
Pelayanan bimbingan kerohanian merupakan bagian integral dari
bentuk pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan biopsyco-socio-spiritual, yang komprehensif karena pada dasarnya setiap diri
manusia terdapat kebutuhan dasar spiritual. Hal ini menjadi salah satu
tugas oleh tim bimbingan kerohanian atau disebut bimbingan mental
kepada pasien-pasien yang mulai berputus asa terhadap penyakitnya agar
pasien terhindar dari permintaan untuk euthanasia.
Dalam wawancara bersama ibu Novi Afrilia sebagai perawat beliau
menjelaskan:
“Rumah sakit mengadakan kegiatan pelayanan bimbingan rohani pasien
dirumah sakit, sebagai langkah konkrit untuk membantu pasien dalam
proses penyembuhannya. Dalam kegiatan tersebut bagaimana seorang
rohaniawan dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati
kepada pasien dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk
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tetap bersabar,tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba
Allah.”85
Peran dan kebijakan dari tim bimbingan mental atau kerohanian
disusun sebagai berikut:
1. Petugas rumah sakit harus terbuka terhadap ekspresi kesepian dan
ketidakberdayaan pasien.
2. Rumah sakit menganjurkan untuk penggunaan sumber-sumber spiritual
yang ada.
3. Rumah sakit memfasilitasi pasien dengan artikel-artikel spiritual sesuai
dengan pilihan mereka.
4. Mengkonsultasikan pasien ke penasihat spiritual pilihan pasien.
5. Petugas menggunakan teknik klarifikasi nilai untuk membantu
mengklarifikasi nilai dan kepercayaan.
6. Petugas menyediakan waktu untuk mendengarkan ungkapan perasaan
pasien.
7. Petugas rumah sakit harus bersikap empati pada perasaan pasien.
8. Rumah

sakit

mendengarkan

baik-baik

komunikasi

pasien

dan

membangun sense of timing untuk beribadah.
9. Meyakinkan kepada pasien bahwa petugas rumah sakit akan bersedia
membantu pasien pada waktu sakit/menderita.
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10. Petugas rumah sakit terbuka pada perasaan pasien tentang sakit dan
mati.
Keadaan yang sering berhubungan dengan perawatan paliatif atau
euthanasia pasif antara lain penyakit kanker ganas stadium akhir, penyakit
HIV-AIDS dan pasien yang tidak sadar berhari-hari ataupun berbulanbulan karena penyakit lain.86
Bapak Abdul Hamid sebagai seorang perawat di RSUD KH. Daud
Arif Kuala Tungkal dalam wawancara mengatakan:
“Sama seperti pasien lainnya, pasien paliatif harus terlebih dahulu
mendapatkan informasi yang cukup jelas dari dokter. Pasien harus
memahami pengertian, tujuan dan pelaksanaan perawatan paliatif melalui
komunikasi yang intensif yang berkesinambungan antara tim perawatan
paliatif dengan pasien dan keluarganya. Sebaiknya tim perawatan paliatif
berusaha memperoleh pesan atau pernyataan pasien pada saat ia sedang
kompeten tentang apa yang harus, boleh atau tidak dilakukan terhadap
pasien. Apabila kompetensinya kemudian menurun (Advanced directive).
Pesan tersebut dapat memuat secara eksplisit tindakan apa yang boleh atau
tidak boleh, atau dapat pula hanya menunjuk seseorang yang nantinya akan
mewakilinya dalam membuat keputusan pada saat ia tidak kompeten.
Pernyataan tersebut dapat tertulis dan akan dijadikan panduan utama bagi
tim perawatan paliatif.”87
Keputusan dilakukan atau tidak dilakukan tindakan resusitasi dapat
dibuat oleh pasien yang kompeten atau oleh tim perawatan paliatif.
Sebaiknya hal ini diberitahukan kepada pasien saat akan memulai
perawatan paliatif. Pasien yang kompeten berhak untuk tidak menghendaki
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resusitasi, sepanjang informasi yang dibutuhkan itu kuat untuk mengambil
keputusan dan telah dipahaminya.88
Berdasarkan hasil wawancara bersama dokter Andi Kurniawan, pada
dasarnya keluarga tidak boleh membuat keputusan resusitasi, kecuali telah
dipesankan oleh pasien dalam advance directive tertulis. Namun demikian
dalam keadaan tertentu dan atas pertimbangan tertentu yang layak dan
patut, permintaan tertulis oleh seluruh anggota keluarga terdekat dapat
dimintakan penetapan pengadilan untuk pengesahannya.89
Masyarakat menganggap bahwa perawatan paliatif hanya untuk pasien
dalam kondisi terminal yang akan segera meninggal. Namun konsep baru
perwatan paliatif menekankan pentingnya integrasi perawatan paliatif
dilakukan lebih dini agar masalah fisik, psikososial dan spiritual dapat
diatasi dengan baik. Perawatan paliatif adalah pelayanan kesehatan yang
bersifat holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai profesi
dengan dasar falsafah bahwa setiap pasien berhak mendapatkan perawatan
terbaik sampai akhir hayatnya. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes nomor
812 tahun 2007 tentang kebijakan perawatan paliatif.90
Jika pasien masih ada kesempatan hidup dibantu dengan alat resusitasi
maka alat resusitasi harus tetap dibiarkan, tidak boleh dicabut. Jika pasien
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sudah tidak ada kesempatan hidup yaitu alat resusitasi hanya sekedar
memperpanjang hidup beberapa hari atau minggu saja maka berdasarkan
pertimbangan maslahat dan mafsadat serta memilih mafsadah yang paling
ringan, maka alat resusitasi boleh dicabut.91
Hal ini serupa dengan yang disampaikan Bapak Abdul Hamid dalam
wawancara beliau mengatakan:
“Jika pasien sudah mati batang otak adalah orang tersebut sudah mati
secara medis akan tetapi organ yang lain masih sedikit beraktifitas,
misalnya jantung masih sedikit berdenyutdan jika semua aktifitas otak telah
berhenti total dan tim dokter (spesialis) telah memastikan bahwa hal ini
tidak bisa kembali dan otak mulai mengalami kerusakan. Maka pada kedua
keadaan, boleh mencabut alat resusitasi yang terpasang pada orang tersebut
walaupun sebagian anggota badan seperti jantung masih berdenyut dengan
bantuan alat resusitasi.”92

Tim perawatan paliatif

dapat membuat keputusan untuk tidak

melakukan resusitasi sesuai dengan pedoman klinis dibidang ini, yaitu bila
pasien berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasi diketahui tidak
akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam
menghadapi tahap terminal dari pasien, tim perawatan harus mengikuti
pedoman penentuan kematian batang otak dan penghentian peralatan life
supporting.93
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan
maka dapat diambil kesimpulan bahwa
1.

Secara umum euthanasia dikategorikan menjadi dua macam yaitu
euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan
mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan atau
melepaskan alat-alat pembantu medika. Euthanasia pasif adalah suatu
tindakan membiarkan pasien/penderita yang dalam keadaan tidak sadar
atau koma tanpa pengobatan karena tidak ada lagi harapan hidup yang
biasanya permintaan tersebut berasal dari keluarga maupun pasien itu
sendiri. Praktik euthanasia sangat bertentangan dengan hak asasi manusia
di Indonesia karena melanggar hak hidup seorang pasien yang ingin
mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya walaupun penyakit yang
dideritanya secara medis tidak dapat disembuhkan. Dalam UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tujuan pembangunan
kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat setiap individu agar terwujud drajat kesehatan
yang optimal dan berdasarkan pasal 9, bab II kode etik kedokteran
Indonesia tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa
seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi
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hidup makhluk insani. Yang artinya, dokter tidak diperbolehkan
mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan
pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah
dipastikan mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi
otaknya sama sekali, maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati
walaupun jantungnya masih berdenyut. Maka dokter berhak melakukan
suatu tindakan terhadap pasiennya tentu dengan syarat segala sesuatu
yang dia bisa laksanakan, dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya
yang bertujuan menolong pasien.
2.

Tindakan pencegahan sebagai upaya menghindari euthanasia di RSUD
KH.Daud Arif antara lain adalah dengan edukasi kepada pasien maupun
keluarganya, Informed Consent dan Pengobatan Paliatif. Edukasi yang
dimaksud yaitu memberikan informasi berupa penjelasan mengenai halhal yang berkaitan dengan penyakitnya serta keuntungan dan kerugian
dari tindakan yang akan dilakukan dokter secara detail sehingga pasien
mengerti dan tidak terpikir untuk dilakukan euthanasia. Informed consent
adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar
penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap
pasien tersebut. Hal ini dilakukan rumah sakit untuk menghindari
tanggung jawab bila terjadi sesuatu yang lebih buruk khususnya pada
tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Tetapi hal ini tidak berarti
bahwa dokter telah terbebas dari tuntutan jika terjadi kelalaian.
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Pengobatan

paliatif

adalah

pengobatan

yang

diberikan

untuk

meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit yang serius
atau membahayakan jiwanya. Perawatan paliatif yang sering dilakukan
adalah memasang alat resusitasi pada pasien. Jika pasien masih ada
kesempatan hidup dibantu dengan alat resusitasi maka alat resusitasi
harus tetap dibiarkan, tidak boleh dicabut. Jika pasien sudah tidak ada
kesempatan hidup (mati batang otak) yaitu alat resusitasi hanya sekedar
memperpanjang hidup beberapa hari atau minggu saja maka alat
resusitasi boleh dicabut dan tentu sudah dengan segala pertimbangan dan
persetujuan semua pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara
dengan narasumber, praktik euthanasia bisa terjadi bukan hanya karena
ada niat dari tenaga medis dan pasien ataupun keluarganya melainkan
karena fasilitas medis di Indonesia yang belum memadai dan merata
untuk kepentingan penyembuhan pasien.
B. Saran
a.

Segera dibuat pertaturan tentang praktik euthanasia secara khusus, baik
euthanasia aktif maupun euthanasia pasif secara khususdan eksplisit
dalam hukum positif di Indonesia tentang mana yang boleh, mana yang
dilarang dan sanksinya. Karena ilmu dan teknologi kedokteran semakin
berkembang selain itu dapat pula memberikan perlindungan terhadap
pasien.
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b.

Diharapkan kepada dokter agar senantiasa menjaga nilai-nilai luhur
sebagai petugas kesehatan yang menjunjung tinggi profesionalitas
berdasarkan kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya sehingga
tindakan yang mencegah proses kematian bisa dihindari.

c.

Kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa tidak cepat berputus
asa akibat penyakit yang diderita karena tenaga medis akan selalu
melakukan tindakan yang tebaik guna menyembuhkan penyakit
pasiennya. Untuk menghindari hal semacam (euthanasia) ini harus di
tangkal dengan pendidikan agama sejak kecil guna peningkatan iman,
ibadah dan bertaqwa kepada Allah SWT.
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