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Traditional empirical health services are traditional health practices whose benefits 

and safety are proven empirically. The regulation of traditional empirical health 

services is regulated in Minister of Health Regulation No. 61 of 2016 on Empirical 

Traditional Health Services. The problem in this study is whether legislation which 

regulates the linkages of traditional empirical health services is sufficient for 

traditional healer and clients of traditional empirical health care services and how the 

law consequences for traditional healers are when doing actions that are 

disadvantageous to clients of traditional empirical health services. This research uses 

normative and empirical law research. The data which is used are primary and 

secondary data. Data analysis used is qualitative data analysis. The result of the study 

shows that the law regulation on traditional health services in protecting traditional 

healer and traditional empirical health care clients is not yet sufficient because they 

have not yet accommodated the types of traditional empirical health care and the 

punishment given are less assertive. Consequences for traditional healer which harms 

the client is sentenced to a maximum of 5 years in prison and a fine of at most 

2,000,000,000.00. 
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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL

By

Partini1

Muhammad Fakih2 Rohaini3

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang
manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pengaturan tentang pelayanan
kesehatan tradisional empiris di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61
Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Permasalahan dalam
penelitian ini, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur keterkaitan
pelayanan kesehatan tradisional empiris sudah cukup memadai bagi penyehat
tradisional dan klien jasa pelayanan kesehatan tradisionl empiris dan bagaimana
akibat hukum bagi penyehat tradisional apabila melakukan tindakan yang merugikan
klien jasa pelayanan kesehatan tradisional empiris. Penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Hasil dari
penelitian bahwa, peraturan hukum tentang pelayanan kesehatan tradisional dalam
melindungi penyehat tradisional dan klien jasa pelayanan kesehatan tradisional
empiris belum cukup memadai karena belum menampung jenis pelayanan kesehatan
tradisional empiris dan sanksi yang diberikan kurang tegas. Akibat hukum bagi
penyehat tradisional apabila merugikan klien dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun
penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 dan dapat dikenakan tindakan
disiplin, misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan Tradisional
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara. Tidak hanya sebagai hak,

kesehatan masyarakat menjadi suatu kewajiban bagi Negara karena kesehatan

masyarakat merupakan investasi yang penting. Dengan adanya berbagai jaminan

kesehatan, Indonesia sudah cukup baik dalam menangani kesehatan warga negaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Semakin tingginya angka kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, maka

semakin tinggi pula minat masyarakat untuk memeriksa kesehatan dan berobat jika

mereka terkena suatu penyakit. Berbagai macam pilihan masyarakat dalam

menjalankan pengobatan, selain pelayanan kesehatan modern juga terdapat pelayanan

kesehatan tradisional. Pelayanan merupakan kegiatan dinamis berupa membantu

menyiapkan, menyediakan, memproses dan membantu keperluan orang lain.

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan
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kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan

seseorang.

Dalam kenyataannya, meskipun banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan

jasa pelayanan kesehatan modern namun mereka juga sekaligus menggunakan jasa

pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional kerap menjadi

pengobatan alternatif bagi sebagian anggota masyarakat terutama di daerah pedesaan,

juga karena seiring meningkatnya biaya pengobatan medis. Dari zaman ke zaman

pelayanan kesehatan tradisional semakin marak seperti halnya pengobatan modern,

hal ini dipicu dengan adanya berbagai iklan pada media massa dan berkembangannya

keahlian-keahlian para tenaga kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional

bukanlah hal yang tabu, keberadaannya sudah diakui sejak dulu ketika nenek moyang

belum mengenal sistem pengobatan modern atau dunia medis.

Pelayanan kesehatan tradisional sudah dikenal terlebih dahulu daripada pelayanan

kesehatan konvensional. Keberadaan pelayanan kesehatan konvensional muncul

setelah pelayanan kesehatan tradisional pada abad ke-19. Hanya saja karena metode

yang digunakan lebih ilmiah dan teruji membuat pelayanan kesehatan konvensional

lebih dipercaya oleh masyarakat. Akan tetapi selaras dengan perkembangan jaman,

pelayanan kesehatan tradisional yang pada umumnya banyak terdapat di masyarakat

pedesaan mulai menarik kembali kepercayaan masyarakat perkotaan terhadap

pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini disebabkan karena banyak kasus yang terjadi

dalam malpraktik pelayanan kesehatan konvensional membuat masyarakat membuka

diri kembali pada pelayanan kesehatan tradisional yang menawarkan kealamian dari
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berbagai jenis obatnya bahkan ada beberapa obat yang bisa menyembuhkan penyakit

yang belum ditemukan obatnya di dunia medis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menggunakan istilah

pengobatan tradisional, sedangkan dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU No.

36 Tahun 2009) menggunakan istilah pelayanan kesehatan tradisional. Masyarakat

juga lebih mengenal dengan istilah pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional

merupakan salah satu warisan kebudayaan China yang hingga kini masih eksis dan

diakui dunia, bahkan pengobatan tradisional China dinilai sebagai pengobatan

alternatif medis saat ini. Filosofi pengobatan tradisional tiongkok percaya bahwa

segala proses dalam tubuh manusia berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan

sekitar dan penyakit biasanya disebabkan oleh ketidakharmonisan antara lingkungan

di dalam dan di luar tubuh manusia. Gejala ketidakseimbangan ini digunakan dalam

pemahaman, pengobatan dan pencegahan penyakit.

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang

Pelayanan Kesehatan Tradisional (yang selanjutnya disebut PP No 103 Tahun 2014),

bersamaan dengan keanekaragaman hayati, terdapat ratusan jenis keterampilan

pengobatan/perawatan tradisional khas Indonesia. Ramuan dan keterampilan tersebut

akan dikembangkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah

penyakit, memulihkan kondisi sakit dan meningkatkan kualitas hidup yang sejalan

dengan paradigma sehat serta sejalan dengan upaya pengobatan. Pemerintah

mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang didasarkan pada pohon
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keilmuan berdimensi holistik biokultural menjadi suatu sistem pelayanan kesehatan

tradisional Indonesia yang sesuai dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan suatu sistem pengobatan/perawatan yang

berlandaskan filosofi dari konsep dasar manusia seutuhnya, sehingga pasien/klien

yang di pandang secara holistik kultural akan diperlakukan lebih manusiawi. Dengan

pendekatan filosofis ini pelayanan kesehatan tradisional akan melengkapi pelayanan

kesehatan modern yang lebih menitikberatkan pada pendekatan biomedik, sehingga

terjadi sinergitas dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa penyehat tradisional berbeda dengan tenaga kesehatan

tradisional. Penyehat tradisional adalah praktisi yang memperoleh ilmunya secara

turun temurun atau pendidikan non formal, jadi dalam hal ini termasuk praktisi yang

lulus dari lembaga kursus. Sedangkan tenaga kesehatan tradisional adalah praktisi

yang berlatar belakang pendidikan minimal D3 di bidang kesehatan, keduanya juga

harus memiliki surat izin praktik.

Pasal 1 PP NO. 103 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional

terbagi dalam tiga kategori, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yaitu penerapan kesehatan

tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
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2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, yaitu penerapan kesehatan

tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis 1 dan biokultural dalam

penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, yaitu suatu bentuk pelayanan

kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan

pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai

pelengkap atau pengganti.

Masyarakat banyak yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan tradisional karena

masyarakat semakin selektif pada pengobatan dengan menggunakan obat-obatan

kimiawi. Sebagaimana survei yang dilakukan oleh National Health Interview Survey

(NHIS) tahun 2007, hampir 40% orang dewasa dan 12% anak-anak di Amerika

Serikat menggunakan Complementary and Alternative Medicine (CAM). Kondisi di

Eropa penggunaannya bervariasi antara lain 23% di Denmark dan 49% di Prancis.

Sebanyak 90% pasien di Taiwan mendapat terapi konvensional dikombinasikan

dengan pengobatan tradisional Cina dan di Australia sekitar 48,5% masyarakatnya

menggunakan terapi tradisional. Apabila ditinjau dari segi jenis penyakit, penggunaan

terapi tradisional pada penyakit kanker bervariasi antara 9% sampai dengan 45% dan

penggunaan terapi tradisional pada pasien penyakit saraf bervariasi antara 9% sampai

1 Ilmu yang merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu
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56%. Penelitian di Cina menunjukkan bahwa 64% penderita kanker stadium lanjut

menggunakan terapi tradisional2.

Pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari upaya kesehatan yang menurut

sejarah budaya dan kenyataan hingga saat ini banyak dijumpai di Indonesia bersama

pelayanan kesehatan konvensional diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang

sehat, mandiri dan berkeadilan. Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan bahwa

59,12% penduduk semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di pedesaan

maupun di perkotaan menggunakan jamu. Yang merupakan produk obat tradisional

asli Indonesia. Berdasarkan riset tersebut 95,60% merasakan manfaat jamu. Dari

berbagai kekayaan aneka ragam hayati yang berjumlah sekitar 30.000 spesies,

terdapat 1.600 jenis tanaman obat yang berpotensi sebagai produk ramuan kesehatan

tradisional atau pada gilirannya sebagai obat modern.

Dalam kasus-kasus tertentu orang yang hendak melakukan pengobatan secara medis

justru merasa direpotkan dengan prosedur yang ada, terutama penyakit berat seperti

stroke dan tumor atau kanker yang membutuhkan penanganan intens. Terlebih bagi

orang yang tidak memiliki asuransi atau tabungan yang besar. Dengan alasan itu

masyarakat lebih memilih jasa pelayanan kesehatan tradisional. Namun sangat

disayangkan ketika penyehat tradisional dan panti sehat dilarang mempublikasikan

dan mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diberikan maka

masyarakat hanya mengetahui dari mulut ke mulut. Biasanya mereka mempercayai

2 Wahid Utbah Aftabuddin. 2014. Pertanggungjawaban Hukum Pengobatan Tradisional Dengan Cara
Pemijatan Urat dan Syaraf. Jurnal Program Diploma Pelayaran. Perspektif Hukum, Vol.14.
Universitas Hang Tuah Surabaya
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pelayanan kesehatan tradisional tersebut karena banyaknya konsumen jasa pelayanan

kesehatan tradisional yang sembuh dari penyakitnya. Meskipun penyehat tradisional

dilarang mempublikasikan dan mengiklankan tentang pengobatannya akan tetapi

banyak konsumen yang menggunakan media sosial seperti facebook dan instagram

sebagai curahan hatinya. Dari media sosial itulah para penyehat tradisional dikenal

banyak orang.

Akan tetapi, masalah yang timbul dalam pelayanan kesehatan tradisional salah

satunya adalah tentang peredaran obat tradisional yang terjadi di pasaran yaitu masih

banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam peraturan

perundang-undangan. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,

seringkali pelaku usaha mengesampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang

telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (yang selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999). Kemajuan bidang

farmasi di home industry dan meningkatnya permintaan obat-obatan tradisional di

tengah masyarakat yang kian pesat berefek pada timbulnya produk obat tradisional

yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, sehingga dapat merubah

kemurnian obat-obatan tradisional tersebut. Hal ini seringkali dilakukan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggungjawab terutama produsen obat tradisional yang hanya

mencari keuntungan finansial saja tanpa memperhatikan kemurnian dan risiko dari

kandungan obat tradisional.

Seseorang yang berprofesi sebagai dokter ataupun penyehat tradisional tidak

menjamin kesembuhan pasien, melainkan berusaha menyembuhkan penyakitnya
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ataupun mengurangi rasa sakit ketika pasien memiliki penyakit yang cukup parah.

Seperti dokter, penyehat tradisioanl juga ada yang melakukan kesalahan meskipun

cara pengobatannya tidak berbahaya. Di Indonesia ada berbagai jenis jasa pelayanan

kesehatan tradisional yang melakukan kesalahan fatal hingga menghilangkan nyawa

seseorang. Seperti yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur, seseorang kehilangan

nyawanya ketika melakukan pengobatan akupuntur atau terapi tusuk jarum pada

seorang tabib akupuntur setempat. Awalnya tabib akupuntur tersebut menusukkan

jarum ke beberapa bagian tubuh korban yang mengeluh sakit asma, setelah

menusukkan jarum yang ke 12 korban tiba-tiba mengalami trauma hebat dan sulit

bernafas. Beberapa menit kemudian korban mengalami kejang lalu meninggal

ditempat. Tersangka langsung diamankan Polisi untuk melakukan pemeriksaan

intensif dan menyita berbagai alat akupuntur sebagai barang bukti3.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yaitu pelayanan kesehatan tradisional

empiris dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016

Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (selanjutnya disebut Permenkes

No.61 Tahun 2016) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional empiris

adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti

secara empiris. Menurut Pasal 11, menjelaskan konsep pelayanan kesehatan

tradisional yang meliputi :

3 Aneh Unik. 2015. Kasus Kesalahan Pengobatan Terapi Tradisional. Https://www.anehdidunia.com.
Diakses pada 14 oktober 2017
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a. Adanya gangguan kesehatan individu yang disebabkan oleh

ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya

b. Manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (self

healing)

c. Penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan

menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan

kembali antara kemampuan adaptasi dengan gangguan penyebab kesehatan

Berdasarkan ketiga konsep di atas, sebenarnya setiap individu mampu beradaptasi

dengan gangguan kesehatan dan melakukan penyembuhan diri sendiri. Penyehat

tradisional dan obat hanyalah berperan sebagai ‘pembantu’ dalam penyembuhan

suatu penyakit. Dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris, pengobatan

dilakukan dengan cara yang sederhana. Seperti bekam dan gurah yang menggunakan

alat seadanya, bekam dapat dilakukan hanya dengan menggunakan gelas dan gurah

dapat dilakuakan dengan meneteskan cairan srigunggu ke dalam hidung. Meskipun

pengobatan dilakukan dengan cara sederhana dan dengan alat seadanya, di Indonesia

juga ada kasus kematian yang disebabkan oleh pengobatan bekam.

Seorang warga Jombang yang bernama SO meninggal setelah menjalani terapi bekam

di panti sehat MH yang sudah 50 tahun menjadi penyehat tradisional. Menurut

pengakuan MH, SO sudah sering melakukan bekam di panti sehatnya. Sebelum

meninggal SO mengeluh sakit pada kaki kirinya, lalu MH menyayat kaki kiri SO

dengan pisau kecil dan darah dikeluarkan dari sayatan itu dengan tanduk kerbau yang

dilakukan selama lima kali. Karena tidak ada masalah, MH melakukan hal yang sama
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pada punggung SO sebanyak dua kali, namun SO mengeluh sakit dan wajahnya pucat

berkeringat. SO pun dinyatakan meninggal akibat bekam4.

Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen memiliki sejumlah hak,

yaitu diantaranya bagian (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan bagian (b) hak untuk memilih barang

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sebaliknya pelaku usaha

bertanggungjawab memenuhi kewajiban dengan memberikan informasi yang benar,

jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa tersebut serta

memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang

merugikan klien memberikan hak pada klien yang dirugikan tersebut untuk meminta

pertanggungjawaban dari pelaku pengobatan yang merugikannya, serta untuk

menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh klien tersebut5. Berdasarkan

Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 yaitu setiap orang berhak menuntut ganti rugi

terhadap seseorang tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang

menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan

yang diterimanya. Jadi ketika klien merasa bahwa pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh penyehat tradisional merugikan, maka dapat diajukan gugatan ganti

rugi ke pengadilan.

4 Detik News. 2010. Usai Diterapi Bekam SO Malah Tewas. https://m.detik.com/news/jawatimur/21-
07-2010. Diakses pada tanggal 26 maret 2018 pkl 19.00
5 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan konsumen. Jakarta.
Gramedia Pustaka Utama
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Akan tetapi, pada dasarnya UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi

konsumen  namun tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku, justru

diarahkan untuk dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan tidak mengatur

secara tegas tentang izin peredaran obat tradisional. Oleh karena itu peran pemerintah

dalam mewujudakan perlindungan bagi konsumen melalui lembaga BPOM untuk

melindungi konsumenn tanpa merugikan pelaku usaha sangatlah penting. Baik yang

berupa pengujian terhadap berbagai produk obat tradisional serta melakukan berbagai

pengawasan terhadap peredaran produk obat tradisional di masyarakat dan pembinaan

terhadap penyehat tradisional.

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pelayanan kesehatan tradisional, bagaimana penyehat tradisional melakukan

praktik pada kliennya serta masalah-masalah hukum yang terkandung di dalam

peraturan ketika terjadi suatu pelanggaran. Penelitian ini berjudul “Perlindungan

Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional”.
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

a. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang

menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur keterkaitan pelayanan

kesehatan tradisional sudah cukup memadai bagi penyehat tradisional dan

klien jasa pelayanan kesehatan tradisional empiris ?

2. Bagaimana akibat hukum bagi penyehat tradisional apabila melakukan

tindakan yang merugikan klien jasa pelayanan kesehatan tradisional empiris ?

b. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah lingkup pembahasan dan lingkup bidang

ilmu. Lingkup pembahasannya adalah sesuai dengan lingkup masalah yang telah

ditentukan. Maka untuk  menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan

yang nantinya keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang

telah dipilih yaitu ”Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional”,

yang lebih menspesifikasikan dalam jasa pelayanan kesehatan tradisional secara

empiris. Lingkup bidang ilmu ialah ilmu hukum kesehatan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunanaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
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1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur

keterkaitan pelayanan kesehatan tradisional bagi penyehat tradisional dan

klien jasa pelayanan kesehatan tradisional empiris.

2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi penyehat tradisional apabila

melakukan tindakan yang merugikan klien jasa pelayanan kesehatan

tradisional empiris.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan

tradisional.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis

yang akan datang sekaligus sebagai pembanding terhadap penelitian-

penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya

2. Kegunaan Praktis

a. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada

instansi yang berwenang dalam rangka pembinaan dan pengawasan

pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional.
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D. Kerangka Pemikiran

a. Tata Alur Penelitian

Dalam pelaksanaan kesehatan tradisional yang terdiri dari penyehat tradisional

sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tradisional dan klien sebagai penerima jasa

pelayanan kesehatan tradisional, dalam pelaksanaan pengobatan diperlukan adanya

kesepakatan berupa perjanjian penyembuhan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak

diinginkan oleh keduanya maka diperlukan adanya perlindungan hukum baik bagi

penyehat tradisional maupun klien untuk menyelesaikan perkara.

Penyehat Tradisional

Perjanjian Penyembuhan

Akibat Hukum

Aspek Hukum

(Peraturan Perundang-undangan

Tentang Pelayanan Kesehatan

Tradisional)

klien

Perlindungan Hukum
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b. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan

hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus

kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Teori

perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud

atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek

perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Perlindungan melalui hukum merupakan sarana yang dapat diandalkan. Talcott

Parsons (sosiolog) percaya bahwa norma hukum (legal norm) dapat berfungsi sebagai

mekanisme untuk melakukan sosialisasi (mechanisms of socialization) maupun

sebagai mekanisme kontrol sosial (mechanisms of social control). Termasuk

mengendalikan benturan kepentingan (conflict of interest) yang terjadi atau

mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dimasyarakat6.

Adapun tujuan dari perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi atau mencakup

aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

6 Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar
Lampung : Universitas Lampung, hal:30-31
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3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.7

c. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses

penelitian. Kerangka konsep merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam

rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk

menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan

empirik. Kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti

sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit. Dibawah ini

dikemukakan penjelasan dan batasan istilah yang digunakan :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau  upaya untuk melindungi masyarakat dari

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

7Wahyu Sasongko. 2007. Op.Cit. Hlm. 40-41
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untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia

untuk menikmati martabatnya sebagai manusia8. Perlindungan hukum dapat diartikan

sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata

dan sarana hukum.

2. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 1 ayat (16) UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan

tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang

mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang

dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan memiliki tiga

jenis pelayanan kesehatan tradisional yang masing-masing diatur dalam peraturan

menteri kesehatan, diantaranya :

a. Pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah penerapan kesehatan

tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris

b. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer penerapan kesehatan

tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam

penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, yaitu suatu bentuk pelayanan

kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan

8 Setiono. 2004. Rule of Law, Supremasi Hukum. Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hal. 3
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pelayanan kesehatan tradisional komlpementer, baik bersifat sebagai

pelengkap atau pengganti.

3. Panti sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan

tradisional empiris.

a. Panti sehat perseorangan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan

perawatan kesehatan tradisional empiris oleh penyehat tradisional secara

perseorangan.

b. Panti sehat berkelompok merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan

perawatan kesehatan tradisional empiris oleh penyehat tradisional secara

bersama.

4. Penyehat tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan

tradisional empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui

pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.

5. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan dan/atau

pelayanan kesehatan tradisional empiris.

6. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan,

bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

7. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah

bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar

untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
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E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya kecuali itu juga

diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di

dalam gejala yang bersangkutan9.

a. Jenis dan tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum

normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa

pendapat para sarjana. Penelitian hukum empiris memfokuskan pada perilaku yang

dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat. Hukum empiris adalah perilaku nyata

(in action) setiap warga akibat keberlakuan hukum normatif.

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian

deskriptif berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap

mengenai hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau

mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di

masyarakat.

9 Soerjono soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.  hal. 43.
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b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan

yuridis normatif, artinya pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan

metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin

Ilmu Hukum yang dogmatis10. pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian

ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu kasus yang diteliti dari

sudut hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, norma-norma,

teori-teori, dokumen, serta literatur-literatur hukum dan bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder agar tercapai kelengkapan

dan keterpaduan data. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang

dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder merupakan sumber data

penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang

berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan

maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Bahan-bahan data sekunder erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer, bahan ini diperlukan untuk melengkapi bahan

hukum primer, yaitu berupa rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan

pemerintah, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

10 Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia
Indonesia. Hal. 97-98
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga akan menambahkan data primer sebagai

penunjang untuk kelengkapan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat

memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan

dengan objek penelitian, data primer berasal dari  informasi yang diperoleh dari

penyelenggara pengelola pengobatan tradisional dan masyarakat yang menggunakan

jasa pengobatan tradisional. Bahan sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan yaitu bahan hukum yang memiliki suatu otoritas

mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan

perundangan, catatan resmi lembar negara penjelasan dan yurisprudensi. Pada

penelitian ini digunakan bahan hukum yang berkaitan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan

Tradisional

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, terdiri dari studi pustaka dan hasil penelitian di bidang
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ilmu hukum, literatur-literatur, surat edaran, jurnal hukum, laporan hukum, media

cetak ataupun media elektronik dan sumber lain yang akan diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks

kumulatif dan sebagainya11.

d. Metode Pengumpulan Data

1. Prosedur pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan12. Studi pustaka

merupakan cara mengambil data dari bahan pustaka berupa konsep-konsep dan teori-

teori, pendapat para ahli atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok

permasalahan.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi

dan pendapat-pendapat yang bersumber dari narasumber yang ditentukan secara

11 Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 24.
12 M. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 27
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purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya)13. Peneliti

mengadakan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada narasumber. Studi

lapangan dilakukan secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh

informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. Adapun narasumber dalam

penelitian ini berjumlah 14 orang, yaitu 9 orang penyehat tradisional, 4 orang klien

dan 1 orang dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

2. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian diolah

sedemikian rupa, langkah pertama yang digunakan adalah dengan mengelompokkan

data sesuai dengan jenisnya, kemudian dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku

hukum masyarakat yang memperngaruhi keberlakuan suatu hukum. Kemudian dari

data yang diperoleh dikelompokkan mengenai tingkat pendidikan, sebab tingkat

pendidikan seseorang sangat mempengaruhi kepatuhan nya terhadap keberlakuan

suatu hukum, semakin tinggi tingkat pendidikannyamaka semakin tinggi tingkat

kesadaran hukum. Selain itu pekerjaan dan pengalaman masyarakat dalam bidang-

bidang tertentu sangat berpengaruh pada tingkah laku hukumnya14. Dalam penelitian

hukum normatif maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan

pekerjaan analisa dan  kontruksi.

13 Ibid., hal. 107
14 Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mundur Maju. hal.173
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e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menafsirkan data

dan hasilnya diuraikan dalam bentuk rumusan kalimat secara benar, jelas dan

sistematis sehingga mudah dibaca dan diberi arti sehingga diperoleh gambaran secara

lengkap, jelas dan memudahkan pengambilan kesimpulan.

Analisis data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri

dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka, pengumpulan data menggunakan

pedoman wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan

dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga

mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga data akan memperoleh

gambaran data secara lengkap, jelas, dan memudahkan dalam pengambilan

keputusan. Sedangkan pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan

melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya

yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus

dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Perlindungan

hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai warga negara

tidak dilanggar. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan)

maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan

hukum merupakan upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada

subyek hukum serta hal-hal yang menjadi obyek yang dilindungi. Disamping itu,

a. Pengertian Perlindungan Hukum
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hukum mempunyai kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara

sehingga dapat dilakukan secara permanen.

Secara tekstual perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan

sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dalam bahasa Inggris

perlindungan hukum disebut dengan “legal protection”, sedangkan dalam bahasa

Belanda “rechsbecherming”. Perlindungan hukum terdiri sari dua kata, yaitu

“perlindungan”, dan “hukum”. Perlindungan hukum timbul karena adanya hubungan

hukum antara seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum. Oleh

karenanya, hubungan hukum adalah pola pertama dalam rangka memberikan sebuah

perlindungan hukum terhadap seseorang15. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh

rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945), oleh karena itu maka setiap

produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan

hukum bagi seluruh masyarakat.

Maksud asas perlindungan adalah Negara menjamin atas kebebasan dan hak asasi

manusia yang berada di wilayah Indonesia. Perlindungan hukum berkenaan dengan

peranan dan tanggung jawab pemerintah, yaitu melaui aparat-aparatnya. Pemerintah

yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan mengusahakan

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam perlindungan hukum, Pemerintah wajib

15 Johan Arifin. 2010. Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Studi
Terhadap Nasabah BMT Di Kota Semarang). Walisongo Pers. Semarang. hal. 109.

b. Asas Perlindungan Hukum
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menjamin dan memajukan hak-hak asasi yaitu atas kebebasan rakyatnya. Kebebasan

rakyat diciptakan oleh Negara dengan membuat undang-undang yang sesuai dengan

kehidupan nyata masyarakat.

Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas

pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum”. Artinya bahwa perlindungan hukum pada hakekatnya

melekat pada semua warga negara. Sejatinya seorang yang menggunakan suatu jasa

pelayanan dalam hal ini pelayanan kesehatan adalah konsumen. Ini dibenarkan dalam

UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang

pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk

diperdagangkan.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui

peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu konsumen pengguna jasa pelayanan

kesehatan serta pelaku usaha di bidang kesehatan dilindungi oleh Peraturan

Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang di buat dengan tujuan

untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah

terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya
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kepastian hukum dalam masyarakat, oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk

memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah

peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk

mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang

melanggar hukum.

Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses

pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum senantiasa bertujuan untuk membuat masyarakat hidup secara teratur, selain

itu tujuan hukum secara universal adalah sebagai cara menuju ketertiban,

ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan

bermasyarakat

UU No. 8 Tahun 1999 merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang

perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Keberadaan UU No. 8

Tahun 1999 menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan

konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya perlindungan

konsumen didasarkan pada sejumlah asas yang telah diyakini dalam memberikan

arahan dalam implementasinya ditingkat praktis. Menurut Pasal 2 UU No. 8 Tahun

1999 dijelaskan bahwa asas-asas perlindungan konsumen antara lain :

c. Hukum Perlindungan Konsumen



29

a. Asas manfaat

Asas manfaat bermaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi rakyat bisa diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbnagan dimaksudkan untuk memberikan kesimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil

ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
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Tiap-tiap orang harus bertindak sedemikian rupa agar tidak melanggar peraturan

hukum untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum

meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang

yang satu dengan orang lain yang dapat disebut juga kaidah hukum yakni peraturan-

peraturan kemasyarakatan. Hukum berisikan peraturan dalam kehidupan

bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan

legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya. Secara umum

hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan

sanksi ataupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tertuang

dalam unsur-unsur hukum, yang diantaranya :

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat

b. Peraturan tersebut di buat oleh badan yang berwenang

c. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa

d. Saksi dapat dikenakan apabila telah melanggar ketentuan atau perundang-

undangan yang berlaku

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah tindakan

konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha.

Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian barang, penggunaan jasa layanan,

transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi di atas dapat terwujud jika

telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan timbulnya

d. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Kosumen
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hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepatan antara dua subyek

hukum atau lebih ini memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat

mengikat, dan selanjutnya disebut perjanjian16.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya

sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan/atau suatu jasa tanpa diikuti

dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh

para pihak. Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk di buat secara tertulis

kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya

formalitas ataupun berbuatan tertentu. Hubungan antara pelaku usaha dengan

konsumen pada dasarnya berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, karena

keduanya saling membutuhkan dan saling interdependensi.

Batasan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen sebagai

pengguna jasa pelayanan kesehatan tradisional atau dalam pelayanan kesehatan

tradisional empiris disebut sebagai klien dan pelaku usaha sebagai pemberi jasa

pelayanan kesehatan tradisional atau disebut sebagai penyehat tradisional. Hubungan

klien dengan penyehat tradisional adalah suatu perikatan berusaha (inspannings-

verbinternis) yaitu adannya upaya menyembuhkan atau memulihkan kesehatan klien.

Dalam upaya ini penyehat tradisional tidak boleh dan tidak mungkin dapat

memberikan garansi kepada kliennya.

16 Wahyu Sasongko. Op. Cit. hal.58-59
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Ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan klien,  penyehat tradisional juga

tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Klien umumnya hanya dapat menerima segala

sesuatu yang dikatakan oleh penyehat tradisional dan semua keputusan berada pada

penyehat tradisional. Pola hubungan yang demikian akan mengalami perubahan jika

keasadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan tradisional

meningkat. Pada saat ini, secara hukum penyehat tradisional adalah rekan dari klien

yang memiliki kedudukan derajat yang sama karena keduanya memiliki hak dan

kewajiban dalam pelayanan kesehatan.

Hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain tidak boleh saling merugikan, hak dan

kewajiban terjelma dengan tindakan perorangan atau kelompok. Salah satu tindakan

tersebut adalah tindakan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan

hubungan hukum. Demi kelancaran hubungan hukum tersebut perlu diterapkan

ketentuan-ketentuan yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan dengan tertib,

lancar dan teratur serta mempunyai kepastian hukum.

Sebagai pengguna barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan

kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar konsumen

bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Ketika konsumen merasa

ada tindakan yang tidak adil, konsumen bisa bertindak lebih jauh untuk

mempertahankan hak-haknya. Dalam hal ini klien sebagai pengguna jasa pelayanan

e. Hak dan Kewajiban Konsumen
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kesehatan tradisional empiris mempunyai hak sebagai konsumen, menurut Pasal 4

UU No. 8 Tahun 1999, hak konsumen diantaranya adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa

d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
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Istilah hak dan kewajiban adalah 2 kata yang hampir selalu tidak dapat dipisahkan

(berkorelasi). Akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa hubungan itu mutlak dan

tanpa pengecualian, karena tidak selalu kewajiban satu orang sepadan dengan hak

orang lain17. Kewajiban adalah suatu beban atau taggungan yang bersifat kontraktual.

Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan18. Kewajiban

klien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan tradisional empiris menurut Pasal 5

UU No. 8 Tahun 1999 adalah :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Dalam

hal ini penyehat tradisional sebagai pelaku usaha dalam memberi jasa pelayanan

kesehatan tradisional empiris, menurut Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 mempunyai

hak diantaranya :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

17 Hendrik. 2011. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta. EGC Buku Kedokteran. Hal:32
18 H. Zainal Asikin. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 121

f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
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b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan

e. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sedangkan kewajiaban penyehat tradisional sebagai pelaku usaha menurut Pasal 7

UU No. 8 Tahun 1999 diantaranya :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang di buat dan/atau yang diperdagangkan
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

B. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 1 ayat (1) UU No. 36  Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan adalah

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan

hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai

dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan

yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (16) UU No. 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengertian pelayanan

kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat

yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang

dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku

dimasyarakat. Pengalaman dan keterampilan turun temurun yang dapat

dipertanggungjawabkan dan diterapkan merupakan unsur yang penting dalam

a. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional
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menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan tradisional. Pengalaman dan

keterampilan pelayanan kesehatan tradisional harus dapat dibuktikan sebagai sesuatu

yang berdaya guna bagi masyarakat, aman untuk dilakukan dan dapat meningkatkan

derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Ilmu dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun  adalah ilmu dan

keterampilan yang bersifat expenence based yang didapat bukan melalui pendidikan

formal, melainkan melalui kegiatan magang kepada senior yang telah memiliki

pengalaman memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang turun temurun secara

aman dan bermanfaat minimal 5 tahun. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara tersetruktur dan

berjenjang.

Dalam pengaturannya, pelayanan kesehatatn tradisional tidak cukup diatur dalam

undang-undang. Pengaturan tentang pelayanan kesehatan tradisional juga diatur

dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Menurut Pasal 1 ayat

(1) Permenkes No. 61 Tahun 2016, Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah

penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara

empiris. Pelayanan kesehatan tradisional empiris juga diatur dalam Pasal 8 PP No.

103 Tahun 2014, yaitu :

a. Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan penerapan pelayanan

kesehatan yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris
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b. Pelayanan kesehatan tradisional empiris dapat menggunakan satu cara

perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem pelayanan

kesehatan tradisional empiris

c. Cara perawatan yang dimaksud adalah dengan menggunakan keterampilan

dan/atau ramuan

Pelayanan kesehatan tradisional empiris dilaksanakan oleh penyehat tradisioanl

berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun

melalui magang pada penyehat tradisional senior yang telah memiliki pengalaman

memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris secara aman dan bermanfaat

paling sedikit lima tahun. Pengetahuan dan keterampilan penyehat tradisional juga

dapat diperoleh melalui pendidikan non formal yang diperoleh melalui pelatihan atau

kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga

Sertifikasi Kompetensi (LKS) yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi

Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengaturan pelayanan

kesehatan tradisional empiris bertujuan untuk :

a. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang

aman dan bermanfaat

b. Pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris bagi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyehat tradisional
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c. Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh

Pemerintah dan lintas sektor terkait terhadap penyelenggaraan  pelayanan

kesehatan tradisional

Dalam dunia internasional, perkembangan pelayanan kesehatan tradisional juga telah

mendapatkan perhatian dari berbagai negara. Dari hasil kesepakatan pertemuan WHO

Congress on Tradisional Medicine di Beijing pada bulan November 2008 disebutkan

bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat dapat

diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Dari pertemuan WHO pada

tahun 2009 disebutkan dalam salah satu resolusinya bahwa WHO mendorong

Negara-negara anggotanya agar mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional di

negaranya sesuai dengan kondisi setempat19.

Pemerintah melalui kementerian kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan

program pembinaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini bertujuan agar

pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggungjawab

terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat

terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan

kebutuhannya. Masyarakat juga perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya

untuk menggunakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional dan

pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan penapisan, pengawasan, dan

pembinaan yang baik sehingga masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan

19 Timbangrasaclinic.com. “pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia”.
http://timbangrasaclinic.com/2012/10/pelayanan-kesehatan-tradisional. Diakses 29 maret 2018 pukul
09.30
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akibat informasi yang menyesatkan atau pelayanan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan pengertian pelayanan kesehatan tradisional dalam UU No. 36

Tahun 2009, dapat dijabarkan bahwa pengertian pelayanan kesehatan tradisional

mengandung persyaratan :

a. Adanya aktifitas pengobatan dan/atau perawatan

b. Menggunakan cara atau obat

c. Berdasarkan keterampilan yang turun-temurun

d. Dapat dipertanggungjawabkan secara empiris

e. Penerapannya sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat

Untuk dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, pengobatan tradisional dalam

pelayanan kesehatan banyak yang harus diperhatikan. Diantaranya pelayanan

kesehatan harus20 :

a. Bersifat jelas. Artinya dapat diukur dengan baik termasuk ukuran terhadap

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan yang

mungkin terjadi bisa berasal dari pelaksana pengobatan tradisional tersebut

ataupun Pemerintah seperti kurangnya pengawasan dari Pemerintah.

20 Clinical Practice Guideline. 1990. Dalam Jurnal Hukum Kesehatan Dian Kartika, Pan Lindawaty
dan Rullyanto W. 2016. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien.
Vol.2. Magister Hukum Kesehatan. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

b. Unsur dan Ciri-ciri Pelayanan Kesehatan Tradisional
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b. Masuk akal. Suatu standar yang tidak masuk akal bukan saja akan sulit

dimanfaatkan tetapi juga akan menimbulkan frustasi bagi para professional

atau praktisi pengobatan. Setiap metode atau cara yang digunakan dalam

pengobatan harus dapat dipertanggungjawabkan

c. Mudah dimengerti. Suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga akan

menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi untuk suatu pelayanan

kesehatan

d. Dapat dipercaya. Tidak ada gunanya menentukan standar yang sulit karena

tidak akan mampu tercapai dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Karena

itu sering disebutkan, dalam menentukan standar, salah satu syarat yang harus

dipenuhi ialah harus sesuai dengan kondisi organisasi yang dimiliki. Dapat

dipercaya kebenarannya agar bermanfaat untuk masyarakat

e. Absah. Artinya ada hubungan yang kuat dan dapat didemintrasikan antara

standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya

f. Meyakinkan. Artinya mewakili persyaratan yang diterapkan. Apabila tingkat

keyakinan suatu pelayanan terlalu rendah akan menyebabkan persyaratan

lainnya menjadi tidak berarti dan tidak bisa diterima dimasyarakat

g. Mantap, Spesifik dan Eksplisit. Artinya tidak terpengaruh oleh perubahan

waktu, bersifat khas dan gambling. Dengan persyaratan ini diharapkan,  bukan

saja mutu pengobatan tradisional akan dapat ditingkatkan, tapi yang penting

lagi munculnya berbagai efek samping yang secara medis tidak dapat

dipertanggungjawabkan akan dapat dihindari. Akan tetapi, yang terjadi saat

ini banyaknya bermunculan konsep pengobatan tradisional dengan
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supranatural. Dimana konsep ini standarnya satu sama lain terlihat berbeda

dengan pengobatan standar seharusnya dan diragukan kejelasan, kepercayaan,

keabsahan, keyakinannya sehingga menyebabkan standarisasi suatu pelayanan

yang baik akan sulit dilakukan.

Setiap jenis pelayanan kesehatan tradisional mempunyai karakteristik masing-masing.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan tradisional empiris menurut Pasal 12

Permenkes No. 61 Tahun 2016 memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Asal budaya, pelayanan kesehatan tradisional berasal dari tradisi budaya asli

yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu.

b. Prosedur penetapan kondisi kesehatan klien, tata cara pemeriksaan pelayanan

kesehatan tradisional didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan,

pendengaran, penciuman dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan

teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional empiris.

c. Kondisi kesehatan klien, pernyataan kondisi kesehatan individu didasarkan

pada konsep emik, yaitu berdasarkan pengalaman subjektif klien dan

pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.

d. Tatalaksana pelayanan kesehatan tradisional empiris, dilakukan dengan

menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi

serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri khas pelayanan

kesehatan tradisional empiris.

e. Menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional empiris yang sesuai

dengan keilmuannya
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Penyehat tradisional dan klien harus sama-sama memahami hak dan kewajiban yang

dimilikinya agar terjadi kemudahan dalam pengobatan. Hal ini juga dapat mencegah

terjadinya konflik antara penyehat tradisional dan klien jika ada suatu kesalahan

dalam pengobatan. Pasal 28 PP No. 103 Tahun 2014 menjelaskan hak dan kewajiban

penyehat tradisional dan klien adalah sebagai berikut :

1. Penyehat tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris

mempunyai hak :

a. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau

keluarganya.

b. Menerima imbalan jasa.

c. Mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan.

2. Penyehat tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris

mempunyai kewajiban :

a. Memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak

membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah agama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan

norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak bertentangan

dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

b. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang

perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang dilakukan.

c. Hak dan Kewajiban Penyehat tradisional dan Klien
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c. Menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan

metode/keilmuannya.

d. Menyimpan rahasia kesehatan klien.

e. Membuat catatan status kesehatan klien.

3. Klien dalam menerima pelayanan kesehatan tradisional empiris mempunyai hak :

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pelayanan kesehatan

tradisional empiris yang akan dilakukan.

b. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

c. Menolak tindakan pelayanan kesehatan tradisional empiris.

d. Mendapatkan isi catatan status kesehatan.

4. Klien dalam menerima pelayanan kesehatan tradisional empiris mempunyai

kewajiban :

a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah

kesehatannya.

b. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan tradisional empiris

yang diterima.

Pelayanan kesehatan tradisional empiris diberikan oleh penyehat tradisional dalam

rangka upaya promotif dan preventif. Pemberian pelayanan kesehatan tradisional

empiris juga harus sesuai dengan pendekatan biokultural. Penyehat tradisional hanya

dapat menerima klien sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimilikinya,

d. Tata Cara Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
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penyehat tradisional wajib mengirim kliennya ke fasilitas pelayanan kesehatan jika

tidak mampu memberikan pelayanan. Ketika penyehat tradisional berhalangan maka

praktik tidak dapat digantikan oleh penyehat tradisional lainnya. Penyehat tradisional

wajib melaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui

pusat kesehatan masyarakat setempat, laporan tersebut paling sedikit memuat tentang

jumlah dan jenis kelamin klien, jenis penyakit, metode serta cara pelayanan.

Dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional empiris, penyehat tradisional wajib

menaati kode etik penyehat tradisional yang di susun oleh asosiasi penyehat

tradisional. Kode etik penyehat tradisional merupakan pedoman perilaku penyehat

tradisional dalam interaksinya dengan klien, sesama penyehat tradisional dan

masyarakat. Penyehat tradisional juga dilarang untuk menggunakan alat kedokteran

dan penunjang diagnostik kedokteran.

Alat dan teknologi yang dapat digunakan penyehat tradisional berupa instrument,

mesin, piranti lunak dan bahan lain yang tidak mengandung obat yang digunakan

untuk memelihara kesehatan, mencegah dan meringankan keluhan, memulihkan

kesehatan serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Alat dan teknologi tersebut harus

sesuai dengan metode yang digunakan dalam pengobatan dan harus mendapatkan izin

dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari lembaga yang tugas dan fungsinya

melakukan penelitian dan penapisan. Selain itu, penyehat tradisional juga harus

menggunakan alat pelindung diri yang digunakan saat bersentuhan dengan cairan

tubuh klien. Pasal 13 Permenkes No. 61 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pelayanan
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kesehatan tradisional empiris dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya yang

meliputi :

1. Keterampilan

Pelayanan kesehatan tradisional empiris yang menggunakan keterampilan

terdiri dari teknik manual yang dilakukan dengan menggunakan manipulasi

dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh, teknik energi yang

dilakukan dengan menggunakan energi baik dari luar maupun dari dalam

tubuh itu sendiri dan teknik olah pikir yang dilakukan dengan menggunakan

teknik perawatan yang memanfaatkan kemampuan pikiran.

2. Ramuan

Pelayanan kesehatan tradisional empiris yang menggunakan ramuan berasal

dari tananman, hewan, mineral dan sediaan sarian (galenik) atau campuran

dari bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan sangat mengutamakan

ramuan dari Indonesia.

3. Kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan

Pelayanan kesehatan tradisional empiris yang menggunakan kombinasi

dilakukan dengan memadukan metode yang ada dalam keterampilan dan

ramuan dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris tertentu. Pelayanan

kesehatan tradisional empiris tertentu merupakan satu kesatuan cara

pelayanan kesehatan tradisional empiris berdasarkan teori dan praktik secara

menyeluruh dan lengkap yang berakar pada satu tradisi budaya asli tertentu.
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Pelayanan kesehatan tradisional empiris diberikan oleh penyehat tradisional di panti

sehat. Panti sehat yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang sudah

ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Penyehat tradisional dan panti sehat

dilarang mempublikasikan dan mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional empiris

yang diberikan serta tidak boleh melaksanakan pelayanan rawat inap. Panti sehat

dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Panti sehat perseorangan

Panti sehat perseorangan merupakan tempat yang digunakan untuk

melakukaan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh penyehat tradisional

secara perseorangan. Penyelenggaraan panti sehat perseorangan melekat pada

STPT yang dimiliki oleh penyehat tradisional. Setiap panti sehat wajib

memasang papan nama yang memuat nama penyehat tradisional, jenis metode

dan teknik pelayanan yang diberikan, nomor STPT serta waktu pelayanan.

Papan nama tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu

berukuran panjang 90cm dan lebar 60cm, posisi horizontal, warna dasar hijau

dengan warna tulisan putih, ditulis dengan huruf latin dan menggunakan

bahasa Indonesia.

2. Panti sehat berkelompok

Pant sehat berkelompok merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan

perawatan kesehatan tradisional empiris oleh penyehat tradisional secara

bersama. Penyelenggaraan panti sehat berkelompok wajib memiliki izin dan

dilarang mempekerjakan penyehat tradisional yang tidak memiliki STPT.
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Panti sehat berkelompok juga wajib memasang papan nama yang memuat

nama panti sehat, nomor surat izin panti sehat, waktu pelayanan dan memiliki

persyaratan yang sama dengan panti sehat perseorangan. Selain memasang

papan nama, panti sehat berkelompok wajib memasang papan daftar nama

penyehat tradisional.

Selain  diharuskan adanya panti sehat dalam  pelayanan kesehatan tradisional empiris,

penyehat tradisional juga harus menyediakan obat tradisioanl yang dapat berupa

sediaan jadi obat tradisional dan obat tradisional racikan sendiri. Sediaan jadi obat

tradisional yang telah memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan harus sesuai dengan aturan pakai yang telah ditetapkan.

Sedangkan obat tradisional racikan sendiri harus sesuai dengan metode pengetahuan

atau pengalaman penyehat tradisional yang dapat berupa dalam bentuk jamu yang

dibuat segar, ramuan simplisia kering dan ramuan obat luar. Obat tradisional pun

dilarang mengandung bahan diantaranya :

a. Etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang

pemakaiannya dengan pengenceran

b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat

c. Narkotika atau psikotropika

d. Bahan-bahan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pelayanan kesehatan tradisional dalam melindungi

penyehat tradisional dan klien jasa pelayanan kesehatan tradisional empiris diatur

dalam UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2014,

PP No. 103 Tahun 2014 dan Permenkes No. 61 Tahun 2016. Berdasarkan

peraturan-peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa peraturan tentang pelayanan

kesehatan tradisional empiris belum cukup memadai karena belum menampung

secara jelas jenis-jenis pelayanan kesehatan tradisional empiris dan sanksi kurang

tegas. Klien juga belum mendapatkan haknya dan penyehat tradisional belum

sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Tanggungjawab dan peran Dinas

Kesehatan kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemantauan

terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris.

2. Akibat hukum bagi penyehat tradisional apabila melakukan tindakan yang

merugikan klien jasa pelayanan kesehatan tradisional empiris dijelaskan dalam

Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 UU No.8 Tahun 1999. Pasal 1365, Pasal 1366

dan Pasal 1367 KUH Perdata. Tindakan yang menyebabkan mati atau luka-luka

karena kealpaan diatur dalam tiga Pasal yaitu Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361

KUHP. Pasal 191 UU No. 36 Tahun 2009 menjelaskan mengenai tanggungjawab
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pidana atas kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Adapun

pertanggungjawaban dibidang hukum administrasi dapat dilihat dari Pasal 77,

Pasal  78, Pasal 79, Pasal 82 ayat (4) dan Pasal  86 ayat (1) UU No. 36 Tahun

2014.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung,

hendaknya melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan

pelayanan kesehatan tradisional empiris. Memberikan peringatan kepada

penyehat tradisional yang belum melakukan pendaftaran ulang STPT dan

mengunjungi panti sehat maupun penyehat tradisional yang belum mempunyai

STPT untuk segera melakukan pendaftaran. Pemerintah juga perlu memberikan

sanksi yang tegas bagi pelanggar pelayanan kesehatan tradisional empiris, karena

pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih sering dimanfaatkan oleh

masyarakat. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, harus dilakukan

secara menyeluruh oleh Dinas Kesehatan kepada penyehat tradisional yang sudah

memiliki izin maupun yang belum memiliki izin.

2. Untuk penyehat tradisional harus menghormati setiap hak klien dan memenuhi

kewajibannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Penyehat tradisional juga

harus menaati peraturan yang berlaku seperti memiliki SOP yang jelas dalam

melayani klien dan memiliki STPT agar mendapatkan pembinaan dan

pengawasan dari Dinas Kesehatan.
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3. Untuk masyarakat yang akan melakukan pengobatan tradisional harus mencari

informasi yang lengkap  tentang panti sehat yang hendak dituju dan tidak mudah

terpengaruh oleh adanya iklan pelayanan kesehatan tradisional. Sebaiknya

sebelum melakukan pengobatan, masyarakat harus memahami hak dan

kewajiban sebagai klien maupun sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan

tradisional. Masyarakat juga harus melihat apakan panti sehat tujuannya sudah

memiliki STPT dan obat yang diberikan terdaftar dalam BPOM.
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