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Abstrak

Pada saat ini dunia hukum dan kedokteran serius menghadapi masalah dalam bidang kesehatan yang cukup sulit ditinjau dari sudut etika, moral dan hukum. Masalah yang dimaksud salah satunya adalah mengenai Euthanasia. Euthanasia yang berasal dari bahasa Yunani “Euthanatos” Eu yang artinya baik dan thanatos artinya mati atau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan istilah “mercy killing 
Penelitian dalam  tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tertier maka teknik pengumpulan data yang diigunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter dari data skunder yang telah dianalisis.
Dalam pembahasan penulis menemukan permasalahan dalam formulasi pengaturan euthanasia saat ini di Indonesia yang belum secara jelas mengatur mengenai hal demikian. Di samping itu penulis dalam melakukan penelitian dalam membahas bagaimana formulasi pengaturan euthanasia di masa depan dengan melihat dari Konsep KUHP 2012 dan KUHP Belanda, Inggris dan Norwegia menemukan suatu perbandingan yang cukup menarik dan dapat dibawa untuk menjadi bahan masukan dalam pengaturan mengenai euthanasia di masa depan untuk Indonesia sendiri. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa hukum pidana yang digunakan saat ini dalam upaya penanggulangan tindak pidana euthanasia di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun mengandung beberapa kelemahan pada substansi pengaturannya yaitu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan pasien. Penulis secara singkat menyatakan bahwa Indonesia sampai saat ini belum mengatur secara jelas megenai kualitas tertentu atau subjek hukum yang melakukan euthanasia sehingga ketika terjadinya kasus euthanasia yang terjadi saat ini dokter akan dikenai mengenai pasal pembunuhan. Prospek pengaturan euthanasia kedepannya dengan melihat perbandingan dengan berbagai negara alangkah baiknya memposisikan awal jika menolak maka dimasukkannya pula euthanasia pasif merupakan suatu perbuatan pidana. Penulis memberikan masukan dalam penilitian ini ialah alangkah baiknya adanya pengaturan yang secara jelas mengenai euthanasia aktif dan pasif tersebut di Indonesia di masa mendatang.

Kata kunci: Euthanasia, Kebijakan formulasi, Hukum Pidana
Abstract 


 	At this time the world of law and facing serious medical problems in the health sector which is quite difficult terms of the ethical, moral and legal. The problem is one of them is about euthanasia. Euthanasia is derived from the Greek "Euthanatos" Eu which means good and thanatos meaning death) or in English is also referred to as "mercy killing
 
 	The research in this thesis is a descriptive analytic study with the normative juridical approach. The data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, legal materials tertiary then diigunakan data collection technique is the study of literature and documentaries from secondary data have been analyzed.
 
 	In the discussion the authors found problems in the formulation of the current euthanasia arrangements in Indonesia, which has not been clear on such things. In addition, the authors discuss how to conduct research in the formulation of regulation of euthanasia in the future by looking at the concept of the Criminal Code of 2012 and the Criminal Code of the Netherlands, the UK and Norway find a comparison that is quite interesting and can be taken to be input in the regulation of euthanasia in the future to Indonesia itself.
 
 	From the research results it is concluded that the criminal law is used today in the fight against criminal acts of euthanasia in Indonesia is the draft Criminal Law (Penal Code) but contains some flaws in the substance of the regulation about who can be accounted for taking the life of others upon request patients. The author briefly states that Indonesia has yet to set out clear megenai certain qualities or legal subjects who perform euthanasia so that when the occurrence of cases of euthanasia that occurs when the doctor will be about the murder. Future prospects euthanasia setting with a comparison with other countries it would be nice if the initial position also rejects the inclusion of passive euthanasia is a criminal act. The author provides input in this research is that it is good for regulating clearly on active and passive euthanasia in Indonesia in the future. 

Keywords: Euthanasia, policy formulation, Criminal Law 
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