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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa 

Kontinental yang dikenal juga dengan sistem hukum Civil Law. Dalam sebuah 

negara civil law, Hakim merupakan corong undang-undang, yang dalam memutus 

suatu  perkara hakim harus memiliki landasan Undang-undang atau sumber 

hukum tertulis. Berkaitan dengan hal ini, maka Indonesia memiliki beragam 

Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, yang salah satunya adalah Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana yang merupakan lex generali dari aspek hukum 

pidana yang ada di Indonesia.  

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya jaman dan teknologi 

ditemukan berbagai cara untuk mempertahankan hidup seseorang, namun terlepas 

dari itu masih banyak juga penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau yang 

belum ditemukan obatnya. Hidup seseorangpun tidak dapat dipastikan meskipun 

dengan segala alat yang canggih. 

Kematian setiap orang dapat disebabkan oleh berbagai cara, seperti 

terserang penyakit, ataupun kecelakaan, dibunuh, dan sebagainya. Saat 

menghadapi kematian, dalam berbagai kasus ada orang yang harus mengalami 

sakit selama bertahun tahun, atau yang terburuknya adalah mengalami koma yang 

dimana hidupnya bergantung pada alat yang digunakan, dan bahkan orang 
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tersebut tidak sadarkan diri. Seperti pada contohnya orang yang mengalami 

kecelakaan ataupun terkena serangan stroke dimana mereka mengalami 

pendarahan dalam kepala mereka sehingga menyebabkan mereka harus 

melakukan operasi dan setelah itu mereka tidak dapat sadarkan diri, dan hanya 

hidup karena dibantu alat, ataupun pada saat mereka sadar, mereka tidak dapat 

melakukan apapun lagi.  Adapun yang mengalami penyakit, namun tenaga medis 

tidak dapat berbuat apapun karena memang tidak dapat disembuhkan atau tidak 

ada obatnya, seperti kanker pada stadium akhir, tenaga ahli tidak dapat melakukan 

banyak, karena obat kanker memang belum ditemukan, namun tenaga medis dapat 

memberikan obat dan perawatan seperti kemoterapi untuk mencegah dan 

menghambat pertumbuhan kanker, yang dimana pengobatan itu sendiri juga 

membuat pasien mengalami kesakitan yang luar biasa, serta membutuhkan biaya 

yang cukup mahal.  

Dalam dunia kesehatan terkait penderitaan terhadap situasi yang dijelaskan 

di atas ada suatu konsep yang dikenal yaitu euthanasia. Euthanasia berasal dari 

bahasa Yunani, dari akar kata eu yang artinya baik, tanpa penderitaan, dan 

tanathos yang berarti mati, dilihat dari asal katanya, euthanasia memiliki arti mati 

dengan baik, atau mati dengan tanpa penderitaan atau mati cepat tanpa derita.1 

Konsep euthanasia ini merupakan keadaan dimana saat pasien tidak memiliki 

harapan hidup, maka hidupnya dapat diakhiri oleh dirinya sendiri ataupun tenaga 

medis dengan bantuan medis. Dalam dunia kedokteran dikenal dua bentuk dari 

praktik euthanasia yaitu euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia aktif, misalnya ada 

                                                           
1 Soekidjo  Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta,2010), hal 144 
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seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga 

pasien seringkali jatuh pingsan, dalam hal ini dokter yakin bahwa yang 

bersangkutan akan meninggal dunia dikarenakan kanker ganas nya tersebut, 

kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi yang sekiranya dapat 

menghilangkan rasa sakitnya, namun juga menghentikan  pernapasannya.2 Dapat 

disimpulkan bawa dalam euthanasia aktif terdapat tindakan aktif dari dokter 

dalam hilangnya nyawa pasien. Euthanasia pasif  sendiri merupakan tindakan 

dokter yang menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang 

secara medis tidak dapat disembuhkan.3 Dilihat dari bentuk atau cara 

dilakukannya baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif sesuai dengan 

pengertian dari euthanasia sendiri memiliki hasil akhir yang sama yaitu hilangnya 

nyawa pasien.  

Euthanasia sendiri yakni dalam bentuk aktif sekarang ini sudah 

diperbolehkan dibeberapa negara seperti Belanda, Belgia, Oregon.4 Dalam 

perkembangannya negara-negara yang dahulu menolak adanya euthanasia 

sekarang ini mulai melegalkan adanya tindakan euthanasia bagi warga negaranya, 

seperti Belanda. Di Belanda euthanasia hanya diijinkan bagi para dokter terhadap 

pasiennya, euthanasia tidak dapat dilakukan oleh profesi lain selain dokter, dan 

dokter tidak boleh menyarankan pasiennya untuk melakukan euthanasia, 

                                                           
2 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2003) hal 178 
3 Ibid hal 176 
4 Benedikta Desideria , “Dokter Belgia Beri Lampu Hijau Permintaan Suntik Mati Wanita Muda”, 

<http://health.liputan6.com/read/2261214/dokter-belgia-beri-lampu-hijau-permintaan-suntik-mati-

wanita-muda>  akses 4 Mei 2017 

http://www.liputan6.com/me/Benedikta.Desideria
http://health.liputan6.com/read/2261214/dokter-belgia-beri-lampu-hijau-permintaan-suntik-mati-wanita-muda
http://health.liputan6.com/read/2261214/dokter-belgia-beri-lampu-hijau-permintaan-suntik-mati-wanita-muda
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permintaan terkait euthanasia itu harus datang dari pasien sendiri tanpa ada 

dorongan dari dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut.5  

Oregon merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat yang 

melegalkan adanya tindakan euthanasia. Oregon telah melegalkan euthanasia 

sejak tahun 1997 lalu. Di Oregon, untuk melakukan euthanasia harus memenuhi 

syarat-syarat yang ada, yang pada umumnya adalah harus berusia menimal 18 

tahun, dan diperkirakan akan meninggal dalam waktu 6 bulan, serta dalam 

mengajukan euthanasia harus dihadiri oleh saksi yang tidak memiliki hubungan 

keluarga dengan pasien.6 Euthanasia pada dasarnya juga seringkali terjadi dalam 

dunia medis di Indonesia, euthanasia yang dimaksudkan disini adalah tindakan 

euthanasia pasif.  Selain kedua negara itu, juga ada negara Kanada yang 

merupakan negara yang paling baru dalam melegalkan tindakan euthanasia, 

dengan menghapus larangan sebelumnya yang melarang adanya tindakan 

euthanasia.7 

Di Indonesia sendiri juga dikenal adanya hukum yang mengatur tentang 

kesehatan, atau seringkali disebut secara luas hukum kesehatan. Hukum kesehatan 

merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di 

                                                           
5 Adi/Bam/Apr, “ Pertama di Dunia, Parlemen Belanda Legalisasi Euthanasia”, 

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-

legalisasi-euthanasia> akses 6 Juni 2017  
6 “Oregon Department of Human Service”, http://www.oregon.gov/DHS/ph/pas/, akses 25 Maret 

2017   
7“Parlemen Kanada Sahkan Undang-Undang Euthanasia”, 

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160618_dunia_kanada_euthanasia>  akses tanggal 

6 Juni 2017 

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia
http://www.oregon.gov/DHS/ph/pas/
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160618_dunia_kanada_euthanasia
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Indonesia.8 Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum 

Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan 

penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban  baik perorangan dan 

segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari 

pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya organisasi, 

sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan 

hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya.9  

Di Indonesia hukum kesehatan saat ini telah mengatur cukup banyak 

tentang aspek kesehatan. Euthanasia yang merupakan salah satu bentuk dari 

pelayanan yang diberikan kepada pasien yang menunjukan bahwa euthanasia 

merupakan cakupan dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan Indonesia mengatur 

tentang kesehatan dan tenaga medis secara luas dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dan 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik 

Kedokteran). Merujuk pada fakta dimana euthanasia dengan bentuk pasif 

sebenarnya seringkali terjadi di Indonesia, namun tidak ditemukan adanya satupun 

peraturan ataupun pasal dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang 

kesehatan tentang larangan ataupun ijin dalam melakukan praktik euthanasia atau 

dalam hal ini adalah euthanasia pasif. Hal ini menimbulkan pernyataan, apakah 

sebenarnya euthanasia itu dilarang atau diperbolehkan di Indonesia,  apakah 

                                                           
8 Muhamad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta :  

Prenamedia Group, 2015) hal 1 

 
9 Ibid 
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tindakan euthanasia itu merupakan suatu tindakan pidana atau tindakan yang 

melawan hukum atau bukan, karena jika merujuk pada Undang-Undang yang ada 

tidak pernah disebutkan secara rinci atau terang  tentang euthanasia.  Istilah 

euthanasia ini hanya ada dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya 

disebut KODEKI), dalam Pasal 5 KODEKI disebutkan bahwa dokter tidak 

diperbolehkan untuk melakukan euthanasia.  Kode etik merupakan panduan 

profesional dalam menjalankan profesinya. Istilah etik bersumber dari istilah 

Latin yang merupakan rangkaian dari konsep Mores of a community dan ethos of 

the people yang dapat diartikan dengan kesopanan suatu masyarakat dan ahlak 

manusia.10 Etik kedokteran mempunyai dua sisi yang salah satu sisi adalah 

merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan 

tindakan seorang dokter terhadap pendertia yang menjadi tanggung jawabnya.11 

KODEKI yang menjadi landasan dalam dokter sebagai profesi untuk bertindak, 

namun pada Pasal 5 KODEKI sendiri tidak dicantumkan secara jelas apakah yang 

tidak boleh dilakukan itu adalah euthanasia pasif atau euthanasia aktif, jika hanya 

disebutkan euthanasia dapat diartikan bahwa euthanasia yang dimaksud adalah 

segala jenis ataupun bentuk dari euthanasia. 

Jika melihat pada Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disebut  KUHP) sebagai lex generali dalam hukum pidana di 

Indonesia memang  kita akan menemukan jelas adanya larangan untuk melakukan 

euthanasia aktif, dimana dalam pasal itu menjelaskan bahwa seseorang dapat 

                                                           
10 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,(Jakarta:PT. Rineka 

Cipta, 2005) hal 9  
11 Ibid 
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dipidana jika menghilangkan nyawa orang lain, meskipun dengan permintaan 

orang tersebut, namun jika melihat pada praktik euthanasia pasif yang nyata 

terjadi apakah seorang dokter dapat dihukum karena melakukan euthanasia pasif?  

Sejauh ini euthanasia pasif dilakukan atas dasar informed consent yang 

diisi oleh pihak keluarga. Informed Consent sendiri terdiri dari dua kata yaitu 

informed dan consent. Informed berarti telah mendapat 

penjelasan/keterangan/informasi, sedangkan consent berarti memberi persetujuan 

atau mengizinkan, dengan demikian Informed Consent merupakan suatu 

persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi (informed).12 Informed 

Consent sendiri dapat diberikan dengan 2 bentuk yaitu persetujuan tertulis dan 

persetujuan lisan.13 Persetujuan tertulis biasanya harus ada untuk melakukan 

tindakan atau pelayanan medis yang memiliki risiko, seperti contohnya tindakan 

untuk melakukan operasi, sedangkan untuk tindakan-tindakan pelayanan 

kesehatan yang kecil hanya memerlukan persertujuan lisan, tanpa diharuskan 

adanya persetujuan secara tertulis.  

Informed Consent sendiri telah diatur dalam Pasal 45 UU Kedokteran 

dimana disebutkan bahwa “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan”, persetujuan ini lah yang dimaksud sebagai informed consent.  

Informed Consent juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

                                                           
12 Husein Kerbala, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent,(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 

1995) hal 57 
13 Ibid,  hal 77 
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Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran) 

Dikarenakan tidak adanya peraturan mengenai euthanasia pasif, namun 

seringkali terjadi praktik nya, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum 

mengenai euthanasia ini, membuat adanya banyak pandangan yang berbeda 

menanggapi euthanasia ini. Melihat dari arti konsep euthanasia, euthanasia ini 

seakan-akan merupakan perbuatan pembunuhan, yang dilakukan oleh tenaga 

medis ataupun keluarga, atau merupakan tindakan bunuh diri yang dilakukan 

pasien.  Oleh sebab itu, banyak terjadi pro kontra terkait adanya konsep 

euthanasia ini.  

Jika melihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), terdapat pasal yang 

mengatakan bahwa manusia berhak untuk hidup, pasal ini mendukung pandangan 

yang jelas menolak adanya euthanasia di Indonesia, karena dengan melakukan 

euthanasia, sama saja dengan merenggut nyawa orang lain, yang dimana yang 

berhak mengambil nyawa seseorang hanyalah Tuhan Yang Maha Esa.  Jika 

euthanasia tidak diperbolehkan, lantas bagaimana dengan orang yang hidupnya 

dipaksakan menggunakan alat atau dalam hal ini biasa disebut dengan keadaan 

vegetatif, dimana dalam hal ini pasien biasanya sudah mengalami mati batang 

otak dan tidak dapat merespon apapun, yang bahkan dirinya tidak menginginkan 

untuk hidup di dunia ini lagi, karena bagi dirinya hidup adalah penderitaan dengan 

keadaan yang dialaminya sekarang ini, terlebih lagi jika dikarenakan dirinya 

keluarganya harus mengeluarkan biaya yang besar bagi pengobatannya, apakah 
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orang tersebut tidak memiliki hak untuk terbebas dari penderitaan, dan hak untuk 

mati, atau yang biasa dikenal dengan right to death.  

Banyak pandangan orang, para ahli hukum, maupun dokter yang 

menganggap bahwa euthanasia tidak diperbolehkan di Indonesia, lantas 

bagaimana dengan praktik euthanasia pasif yang nyatanya dapat terjadi di dunia 

kedokteran dan masyarakat tanpa adanya aturan yang jelas mengaturnya? Dalam 

hal ini euthanasia pasif dimaksudkan dengan pencabutan alat-alat penunjang 

kehidupan, pada praktik dalam dunia kedokteran, yang dapat memutuskan apakah 

alat itu dicabut atau tidak adalah keluarga dari pasien, yang memang dalam 

pencabutan alat kehidupan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing 

rumah sakit.  

Beberapa rumah sakit dalam kebijakannya tidak memperbolehkan tenaga 

kesehatan mereka untuk mencabut alat penunjang kehidupan jika pada pasien 

tersebut masih terdapat tanda kehidupan, yang ditandai dengan pasien tersebut 

masih dapat merespon seperti berkedip saat disentuh, dan sebagainya, meskipun 

hal tersebut telah diminta oleh keluarga mereka, jika keluarga memang mau 

mencabut alat penunjang kehidupan pada pasien dalam keadaan seperti itu, maka 

rumah sakit akan mempersilahkan keluarga membawa pulang pasien dengan alat 

yang ada padanya, dan melepaskannya sendiri. Berdasarkan wawancara dengan  

dr. MD hal ini disebabkan karena menurut ilmu kedokteran tidak ada hal yang 
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pasti, yang sakit dapat pulih kembali, dan yang sehatpun dapat tiba-tiba jatuh 

sakit.14 

Hal berbeda terjadi jika pasien sudah dalam keadaan vegetatif seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya yaitu mengalami mati batang otak, meskipun jantung 

masih berdetak dan darah masih mengalir, namun semua itu dikarenakan bantuan 

dari alat, jika dalam hal ini  keluarga menginginkan alat-alat tersebut dicabut 

maka pihak dari rumah sakit dapat melakukan pencabutan alat berdasarkan 

permintaan keluarga, karena menurut ilmu kedokteran saat batang otak sudah mati 

maka sebenarnya manusia tersebut tidak dapat hidup lagi.15 

Kedua hal tersebut merupakan kebijakan rumah sakit pada umumnya, 

yang sebenarnya kebijakan rumah sakit itu mengenai pencabutan alat penunjang 

kehidupan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ 

Donor (selanjutnya disebut Permenkes Penentuan Kematian dan Pemanfaatan 

Organ Donor). Namun demikian dalam kedua hal itu, pada dasarnya pencabutan 

alat dilakukan pada seseorang yang masih dapat dikatakan hidup, meskipun 

dengan bantuan alat, yang dapat dikatakan dengan euthanasia pasif. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan, lantas bagaimana dasar hukum dalam praktik 

euthanasia pasif ini? 

                                                           
14 Pen: karena dr. MD merupakan dokter umum dan bukan spesialis, dirinya merasa kurang 

berkompeten untuk menjawab pertanyaan terkait euthanasia. Wawancara dilakukan pada tanggal 

16 September 2017, di rumah dr. MD yang berada di daerah Tangerang. 
15 Mati batang otak : hilangnya seluruh fungsi otak, termasuk fungsi batang otak, secara 

irreversible (tidak tergantikan) (Gea Pandhita S, Kematian Batang Otak, 

<http://www.academia.edu/download/33626022/Mati_Batang_Otak_-_gea.pdf> akses 30 

September 2017) 

http://www.academia.edu/download/33626022/Mati_Batang_Otak_-_gea.pdf
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Di Indonesia sendiri juga telah beberapa kali terdapat adanya pengajukan 

permohonan untuk melakukan suntik mati atau yang merupakan bentuk dari 

euthanasia aktif, seperti pada kasus Nyonya Agian, Siti Jualeha yang 

permohonannya dijukan oleh suaminya yaitu Rudi Hartono, Humaida di 

Kalimantan Timur,  dan yang terbaru ada kasus Berlin Silalahi di Aceh, bahkan 

pernah diajukan uji materiil Pasal 344 KUHP oleh Ryan Tumiwa yang dirasanya 

menghalangi dirinya untuk melakukan permohonan suntik mati, namun setiap 

permohonan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri, dan untuk Ryan Tumiwa sendiri 

pada akhirnya mencabut permohonannya.  
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana landasan filosofis dan yuridis pencabutan alat penunjang 

kehidupan sebagai euthanasia? 

2. Bagaimana pengaturan euthanasia di Oregon, Belanda, Kanada? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana euthanasia diatur dalam hukum Indonesia terlebih 

pelaksanaan praktik euthanasia pasif di Indonesia. 

2. Mengetahui perbandingan hukum terkait euthanasia di Indonesia dengan 

negara lain. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dibuat agar : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Para pembaca dapat mengerti dan memahami lebih dalam tentang apa itu 

euthanasia dan bagaimana euthanasia diatur di Indonesia, dan 

bagaiamamana euthanasia diatur di negara lain. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

.Menjadi salah satu sumber bacaan yang mendukung pendidikan mengenai 

aspek hukum terkait euthanasia. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

1. BAB I : Pendahuluan                                              

Pada Bab I penelitian ini yaitu pendahuluan, Penulis akan menguraikan 

mengenai latar belakang yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan 

Penulis ini. Dalam latar belakang Penulis menguraikan berbagai fakta yang 

pada kenyataannya terjadi di dalam praktik kedokteran, selain itu Penulis juga 

menjelaskan sedikit apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dan 

juga sedikit menjelaskan tentang bagaimana euthanasia diatur di negara lain. 

Tidak hanya latar belakang, dalam Bab I ini, Penulis juga menuliskan rumusan 

masalah yang diteliti oleh Penulis, dan juga Penulis menyebutkan mengenai 

tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. 

2. BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab II dalam penelitian ini berisikan tentang teori-teori yang dipakai oleh 

Penulis dalam Bab IV. Pada bagian ini Penulis juga menguraikan berbagai 

macam definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Bab II ini terdiri dari dua bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual. 

Didalam landasan teori Penulis menuliskan teori-teori yang didapat dari buku-

buku maupun dari undang-undang terkait euthanasia, pencabutan alat 

penunjang kehidupan, dan hal lain yang diperlukan untuk melakukan analisis 

dalam Bab IV. Landasan Konseptual berisi teori-teori yang berkaitan dengan 

variable dari judul penelitian yang masih harus dikembangan sendiri oleh 

Penulis. 
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3. BAB III : Metodelogi Penelitian 

Dalam Bab III mengenai metodelogi penelitian, Penulis menguraikan 

mengenai apa itu penelitian, dan juga jenis penelitian, jenis data, cara 

perolehan data, metode pendekatan, serta sifat analisis data yang digunakan 

Penulis dalam penelitian ini.  

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab IV ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah hasil   

penelitian dan bagian kedua adalah analisis. Pada dasarnya Bab IV ini 

berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya 

pada Bab I berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh Penulis dan analisis 

yang dilakukan Penulis. Pada bagian hasil penelitian Penulis memaparkan 

hasil-hasil dari wawacncara yang telah dilakukan oleh Penulis guna 

mendukung penelitian ini, dan disesuaikan dengan peraturan yang ada dan juga 

jurnal-jurnal atau skripsi atau penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada, 

lalu berkaitan dengan rumusan masalah kedua penulis juga menguraikan 

mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan euthanasia 

di Oregon, Belanda, dan Kanada.  

Pada bagian analisis, Penulis melakukan analisis dengan menggabungkan 

hasil penelitian dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab II 

terkait pencabutan alat penunjang kehidupan dan perbandingan euthanasia di 

Oregon, Belanda, dan Kanada. Pada bagian perbandingan Penulis menuliskan 
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persamaan dan perbedaan yang ada pada setiap undang-undang, dan 

dilampirkan juga dalam bentuk tabel. 

5.  BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab V pada penelitian ini merupakan bab terakhir yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, Penulis akan membuat 2 

kesimpulan untuk masing-masing rumusan masalah. Kesimpulan ini 

merupakan penjabaran singkat mengenai apa yang telah diteliti Penulis melalui 

penelitian ini. Pada bagian saran, berdasarkan apa yang Penulis telah teliti, 

maka Penulis memberikan saran yang dituangkan dalam bagian saran ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


