Kematian Sukarela Yang Dibantu
Lembar Fakta Dokumen Diskusi
Pesan-pesan Utama
▪

Setiap orang mempunyai hak untuk membuat pilihan tentang hidup mereka sendiri

▪

Pemerintah Western Australia ingin membuat undang-undang yang akan memungkinkan orang
dewasa tertentu untuk meminta bantuan medis guna mengakhiri hidup mereka lebih cepat kalau
mereka sudah sekarat dan sangat menderita

▪

Undang-undang tersebut akan sangat ketat

▪

Sekelompok pakar sedang membantu pemerintah memutuskan cara undang-undang tersebut
mungkin berlaku

▪

Sekarang, Anda diajak menyumbangkan pikiran dan gagasan Anda mengenai soal ini

Apa itu kematian sukarela yang dibantu?
Kematian sukarela yang dibantu berarti bahwa orang dewasa tertentu dapat meminta bantuan medis
guna mengakhiri hidup mereka kalau mereka sedang menderita sebuah penyakit yang sedemikian
parah bahwa akan menyebabkan kematiannya dan mereka sedang sangat menderita.

Siapa mungkin akan mendapat manfaat dari kematian sukarela yang dibantu?
Kalau undang-undang dibuat di Western Australia, diharapkan bahwa hal ini dapat menolong warga
Western Australia yang berusia 18 tahun ke atas dan yang mampu mengambil keputusan mereka
sendiri. Mereka akan harus mengambil keputusan tersebut tanpa desakan dari orang lain. Mereka
akan harus menderita sebuah penyakit yang sedemikian parah bahwa akan menyebabkan
kematiannya dan mereka sedang sangat menderita.

Bagaimana dengan seseorang yang menderita penyakit kejiwaan atau cacat?
Diharapkan bahwa seorang yang hanya menderita penyakit kejiwaan atau cacat tidak akan bisa
mengakses kematian sukarela yang dibantu. Mereka harus juga sedang menderita sebuah penyakit
yang sedemikian parah bahwa akan menyebabkan kematiannya dan mereka sedang sangat
menderita.

Bagaimana akan keputusan itu dibuat? Dapatkah kita memastikan bahwa keputusan itu
aman?
Diharapkan bahwa orang tersebut harus diperiksa oleh dua dokter dan mereka harus bersetuju bahwa
kondisi pasien tersebut sesuai dengan undang-undang ini. Kedua dokter tersebut harus memastikan
bahwa tidak ada orang mendesak pasien tersebut untuk mengambil keputusannya. Kadang-kadang
seorang dokter lain akan diajak memberikan pendapat dia juga. Pasien yang bersangkutan mempunyai
hak untuk mengatakan "Tidak".

Apa lagi yang perlu saya ketahui?
Lembar fakta ini sederhana saja dan tidak mengandung semua informasi tentang kematian sukarela
yang dibantu.
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Di mana dapat saya mendapatkan informasi lebih lanjut?
Dokumen Diskusi lengkap mengandung jauh lebih banyak rincian mengenai usulan undang-undang ini
dan bagaimana hukumnya mungkin akan diterapkan. Juga mengandung pertanyaan untuk
dipertimbangkan oleh publik umum.
Dokumen Diskusi lengkap tersedia di situs web (lihat rincian di bawah). Bagian dari Dokumen Diskusi
lengkap dapat didengarkan atau ditonton di situs web.

Bagaimana dapat saya menyumbangkan pendapat saya kepada Pemerintah?
Kelompok pakarnya akan mengadakan rapat di kota Perth maupun di tempat terpencil di Western
Australia. Mereka akan menjelaskan ide-ide tersebut dan mendengarkan pendapat orang.
Mohon menghadiri rapat-rapat tersebut. Rincian rapat-rapat tersebut terdapat di situs web.
Anda juga diajak menjawab pertanyaan di situs web, mengirimkan surel atau menulis kepada
kelompok pakar tersebut. Informasi yang Anda sumbangkan akan diperlihatkan di situs web kecuali hal
itu tidak Anda setujui.
Situs Web:

health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying

Imel:

VADconsultations@health.wa.gov.au

Surat:

The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying
PO Box 8172
Perth Business Centre
Perth WA 6849
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