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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pengobatan Tradisional 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh 

Konsitusi melalui Pasal 28 huruf H ayat (1), Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa setiap 

orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu dan terjangkau. 

Disamping itu, setiap orang juga berhak secara mandiri dan 

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang 

diperlukan dirinnya. Hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya dan sesuai yang diharapkan adalah 

dilakukan melalui upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh baik 

melalui upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan 

masyarakat. Hal tersebut sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan Pasal 36 yang menyatakan bahwa upaya kesehatan 

dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui 4 (empat) 

pendekatan yaitu: promotif, preventif, kuratif, dan rehabiliatif. 

Penyelengggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan berbagai 

macam cara, mulai dari pelayanan kesehatan yang bersifat tradisional 
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sampai yang bersifat modern dengan berbagai teknologi yang canggih. 

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu bentuk pelayanan 

kesehatan yang sudah berkembang sejak dulu di Indonesia bahkan sebelum 

keberadaan pelayanan kesehatan modern. Pola penggunaan pelayanan 

kesehatan tradisional ini di berbagai negara di dunia berkembang sesuai 

dengan pola yang ada, namun secara umum bergantung kepada sejumlah 

faktor antara lain budaya, alasan sejarah, dan peraturan yang ada. Secara 

umum WHO mengkategorikan pola penggunaan pelayanan kesehatan 

tradisional di dunia dalam 3 (tiga) pola yaitu: 

1. Digunakan di negara-negara di mana pengobatan tradisional 

adalah salah satu sumber utama dalam pelayanan kesehatan. Hal 

ini biasanya terjadi di negara-negara yang ketersediaan dan/atau 

aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan kedokteran berbasis 

konvensional, secara umum masih sangat terbatas. Meluasnya 

penggunaan pengobatan tradisional di Afrika dan beberapa negara 

berkembang lainnya bisa dikaitkan dengan keberadaaan 

pengobatan tradisional yang ada di lapangan dan mudah 

terjangkau. Sebagai contoh, rasio pengobat tradisional 

dibandingkan dengan penduduk di Afrika adalah 1:500, sedangkan 

rasio dokter dengan penduduk adalah 1:40 000. Bagi jutaan orang 

di daerah pedesaan, pengobat tradisional merupakan penyedia 

layanan kesehatan yang tetap bagi mereka. 

2. Penggunaan pengobatan tradisional berkaitan dengan pengaruh 

budaya dan sejarah. Di beberapa negara seperti Singapura dan 
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Korea Selatan yang sistem pelayanan kesehatan konvensional 

sudah cukup mapan, 76% - 86% dari populasi penduduknya masih 

memanfaatkan pelayanan pengobatan tradisional. 

3. Penggunaan pengobatan tradisional dan komplementer sebagai 

terapi komplementer. Hal ini biasa berkembang di negara-negara 

maju dimana struktur sistem kesehatan sudah berkembang dengan 

baik, sebagai contoh : Amerika Utara dan negara-negara Eropa.33 

Di Indonesia, pelayanan kesehatan tradisional dari abad ke abad 

sampai dewasa ini masih terus berlangsung dan tidak menjadi surut, bahkan 

semakin marak seperti halnya dengan pelayanan kesehatan modern. Tren 

pelayanan kesehatan tradisional yang makin meningkat di era modern ini 

mempunyai beberapa alasan. Alasan-alasan ini juga merupakan kelebihan-

kelebihan dari pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia bila 

dibandingkan dengan pelayanan kesehatan modern. Menurut Notoatmodjo34 

alasan-alasan tersebut antara lain: 

1. Pendekatan holistik dalam menangani pasiennya. 

2. Pengobatan dilakukan sampai tuntas. 

3. Waktu kontak dengan pasien tidak terbatas waktu kerja (jam kerja 

24 jam). 

4. Pelayanan bersifat terpadu (penyembuhan dan perawatan). 

5. Bersifat kekeluargaan. 

                                                           
33

 WHO, 2013, WHO Traditional Medicine Strategy 2014 – 2023, Geneva: WHO Press, 
hlm. 27 
34

 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
hlm. 187-190. 
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6. Akrab, ramah dan sangat informal. 

7. Biaya pengobatan disesuaikan dengan apa yang dimiliki pasien 

(tidak harus dengan uang). 

8. Tidak mengenal kelas sosial dalam melayani pasien. 

9. Pengobat tradisional pada umumnya bersifat turun-temurun. 

10. Jarak yang dekat baik secara fisik maupun psiko sosial. 

11. Obat yang dipergunakan lebih mengedepankan obat-obat herbal. 

Meskipun demikian, pelayanan kesehatan tradisional juga mempunyai 

kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan antara lain: 

1. Tidak dilakukan diagnosis penyakit secara rasional. 

2. Persyaratan yang memberatkan pasien. 

3. Mengorbankan orang lain demi mencapai kesembuhannya. 

4. Meningkatkan keparahan penyakit pada pasien. 

Dengan demikian, tanpa mengabaikan segi negatif dari keberadaan 

pelayanan kesehatan tradisional yang masih menjadi salah satu alternatif di 

tengah masyarakat yang makin berkembang dalam perkembangan 

pelayanan kesehatan modern, diperlukan adanya sinergitas antara 

pelayanan kesehatan modern dengan pelayanan kesehatan tradisional. Hal 

ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, yaitu:35 

1. Pengobatan tradisional perlu dibina dan diawasi agar dapat 

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Dengan 

demikian, pengobatan tradisional pada khususnya, dan pelayanan 

                                                           
35

 Ibid, hlm. 196 
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kesehatan tradisional pada umumnya adalah mitra pelayanan 

kesehatan modern dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya. 

2. Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan 

manfaat dan keamannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan 

guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi 

masyarakat. Dalam rangka mempertanggungjawabkan manfaat 

dan keamanan pelayanan kesehatan tradisional ini, maka 

pemerintah harus melakukan pengawasan dan pembinaan yang 

sebaik-baiknya. 

 

B. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyehat Pengobatan 

Tradisional Empiris Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang. Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) 

mendefinisikan bahwa, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis. 

Sumber pengobatan di dunia mencakup tiga sektor yang saling terkait 

yaitu pengobatan rumah tangga atau pengobatan sendiri, pengobatan 
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tradisional dan pengobatan medis yang dilakukan oleh perawat, dokter, 

Puskesmas atau Rumah Sakit.36 

Berdasarkan Sensus Sosial Ekonomi penduduk di Indonesia, yang 

menggunakan pengobatan tradisional mengalami peningkatan yaitu 15,04% 

pada tahun 1999 menjadi 30,24% tahun 2001, tahun 2002 turun menjadi 

29,73%. Pada tahun 2003-2006 mengalami peningkatan 30,67% tahun 2003, 

32,87% tahun 2004, 35,25% tahun 2005 dan 38,30% pada tahun 2006. 

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang 

penggunaan pengobatan tradisional meningkat dari tahun ke tahun 

(digunakan oleh 40% penduduk Indonesia). Pada tahun 2010 penggunaan 

pengobatan tradisional meningkat menjadi 45,17% dan tahun 2011 menjadi 

49,53%.37 

Sebelumnya pelaksanaan pengobatan tradisional diatur dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional bahwa klasifikasi dan jenis 

pengobatan tradisional terbagi menjadi 4 yaitu Pengobatan tradisional 

keterampilan; pengobatan tradisional ramuan; pengobatan tradisional 

pendekatan agama; dan pengobatan tradisional pendekatan supranatural. 

Maka di tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia menimbang bahwa 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) mengenai Pelayanan 

                                                           
36

 Masitah Effendi, 2012, Pemanfaatan Sistem Pengobatan Tradisional (BATTRA) di 

Puskesmas Gundih Surabaya. [Skripsi]. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 

Universitas Airlangga  

37
 Dewi Andika Rahayu, 2012, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan 

Pengobatan Tradisional di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Siberut Kecamatan Siberut 

Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012.Mentawai.[Jurnal]. Padang: 

Fakultas Kesehatan Masyarakat.  
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Kesehatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk 

merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 

tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1109 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan 

Komplementer Alternatif, yang sudah dikeluarkan sebelumnya. 

Terdapat perubahan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, 

diantaranya jenis pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer, dan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi. Kemudian pemberian 

pelayanan kesehatan tradisional yang sebelumnya disebut pengobat 

tradisional, kini dilakukan oleh penyehat tradisional untuk pelayanan 

kesehatan tradisional empiris dan tenaga kesehatan tradisional untuk 

pelayanan kesehatan komplementer serta pelayanan kesehatan tradisional 

terintegrasi. 

Sebelum disusun Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional ini, Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan 

Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif digunakan 

sebagai pedoman hingga akhirnya di tahun 2014 dikeluarkan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional.  

Sebagai turunan dari kebijakan mengenai Pengobatan tradisional dan 

Pengobatan Komplementer Alternatif, Kota Semarang mengeluarkan 

kebijakan berupa peraturan yang lebih mendasar di tingkat kota yaitu berupa 

surat keputusan kepala Dinas Kesehatan Kota mengenai pembentukan Tim 

Pembina Pengobat Tradisional (Batra) Kota Semarang yang dikeluarkan 

tahun 2004 kemudian diperbaharui di tahun 2012. Walau begitu, surat 

keputusan ini isinya belum serta merta mewakili kebijakan pemerintah yang 

digunakan sebagai pedoman sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Semarang,38 diperoleh data mengenai penyehat tradisional yang 

terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang adalah tahun 2014 ada 

sejumlah 54 penyehat tradisional, tahun 2015 sebanyak 62 penyehat 

tradisional, tahun 2016 sebanyak 58 penyehat tradisional dan pada tahun 

2017 sebanyak 61 penyehat tradisional yang sudah terdaftar, sedangkan 

penyehat tradisional yang belum terdaftar masih banyak yakni sekitar 50 

penyehat tradisional. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nur Misbah,39 selaku 

pengelola dan pelaku penyehat pengobatan tradisional pada Klinik As-Salam 

Apacinti Kabupaten Semarang, diperoleh keterangan bahwa beliau merasa 

tidak nyaman karena merasa dibodohi dengan adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan beliau 

                                                           
38

 Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang pada tanggal 14 April 2017 
39

 Wawancara dengan Nur Misbah, selaku Pengelola dan Pelaku Penyehat Tradisional 
pada Klinik As-Salam Apacinti Kabupaten Semarang, pada tanggal 14 April 2017 
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menyimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional tersebut pengobatan 

tradisional tidak akan maju. Sebagai contoh, adanya larangan bekam basah, 

karena beranggapan bahwa bekam itu adalah sunnah, maka larangan 

terhadap penyehat tradisional bekam yang bukan tenaga kesehatan akan 

diabaikan. Untuk yang akan datang sekiranya pelaku penyehat tradisional 

khususnya bekam yang bukan tenaga kesehatan tetap akan melakukan 

praktek bekam meski tidak berijin. 

Menurut Nur Misbah,40 selaku pengelola dan pelaku penyehat 

pengobatan tradisional pada Klinik As-Salam Apacinti Kabupaten Semarang, 

dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional ruang gerak penyehat pengobatan 

tradisional merasa dipersempit. Intinya, sebagai penyehat tradisional empiris 

adalah menolong orang dengan berbagai ketrampilan dan metode 

pengobatan. Harapan sebagai penyehat pengobatan tradisional memohon 

untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan supaya tidak hanya sebagai 

penyehat akan tetapi juga sebagai pengobat. 

Fakta bahwa tingginya minat masyarakat pada pengobatan tradisional 

tergambar pada Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2010, yaitu tercatat 

59,12% penduduk Indonesia menggunakan ramuan tradisional jamu untuk 

                                                           
40

 Wawancara dengan Nur Misbah, selaku Pengelola dan Pelaku Penyehat Tradisional 
pada Klinik As-Salam Apacinti Kabupaten Semarang, pada tanggal 14 April 2017 
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memelihara kesehatan, dan 95,60% diantaranya mengaku ramuan tradisional 

yang digunakan sangat bermanfaat bagi kesehatan.41 

Menurut Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 

jumlah pengobat tradisional di Indonesia yang tercatat cukup banyak, yaitu 

280.000 pengobat dengan 30 keahlian/ spesialisasi. Meskipun demikian, 

hingga saat ini baru sedikit Rumah Sakit atau dokter yang mau memadukan 

layanan pengobatan tradisional dengan kedokteran modern. Sampai jelang 

akhir 2013, baru 529 Puskesmas dan 84 Rumah Sakit yang menjalankan 

program pelayanan kesehatan tradisional. Pada tahun 2014, diantara 2.083 

Rumah Sakit dan 9.510 Puskesmas, Kementerian Kesehatan mentargetkan 

lebih banyak pelayanan kesehatan yang menjalankan, yaitu sebanyak 70 

Rumah Sakit dan lebih dari 500 puskesmas yang tersebar di Indonesia dapat 

memberi pelayanan alternative dan komplementer. Fakta lain juga 

menyatakan bahwa dari 2.083 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya 55 

rumah sakit saja yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, 

alternatif dan komplementer.42 Hal tersebut dikarenakan belum adanya 

peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai 

pengobatan tradisional yang dapat diterapkan pada sarana kesehatan seperti 

rumah sakit dan puskesmas. 

Penyehat tradisional maupun pengobat tradisional sesungguhnya 

memiliki pengetahuan yang amat berharga, bahkan tak kalah ilmiah 

                                                           
41

 Layanan Tradisional Diterapkan di 70 RD. http://pointingonline.com/2014-layanan-

tradisional-diterapkan-di-70-rs/ diakses 25 Agustus 2017 

42
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 

2012, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 
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dibanding ilmu medik barat. Sayangnya, penghargaan atas manikam tersebut 

belum berwujud pohon keilmuan, yang bisa dipertanggungjawabkan dan 

mampu menunjukkan bukti signifikan secara ilmiah. 

Lemahnya riset dan kemampuan melakukan kajian pustaka, membuat 

banyak orang dengan mudahnya mencaplok informasi-informasi yang 

bersliweran di dunia maya – yang di negara asalnya justru menjadi bahan 

tertawaan. Hanya dibutuhkan ketekunan, keuletan, setia pada keilmuan, 

seorang cendekia mampu membuat dasar keilmuannya berdiri tegak, diakui 

secara terhormat dengan logika berpikir. Sebaliknya, keserakahan atas 

kekuasaan dan lahan mata pencaharian, akhirnya mencoreng nilai etika dan 

keluhuran ilmu pengetahuan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional 

meliputi pelayanan kesehatan tradisional keterampilan dan pelayanan 

kesehatan tradisional ramuan. Dari kedua jenis pelayanan kesehatan 

tradisional ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur secara 

penuh dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Bidang Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman. Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota memiliki wewenang luas dan nyata dalam mengatur 

pelayanan kesehatan tradisional. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang 

dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengatur langsung pelayanan 

kesehatan tradisional adalah Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. Dinas Kesehatan berkewenangan mengatur Sumber Daya 

Manusia Tenaga Kesehatan Tradisional dalam hal penerbitan izin praktik dan 

izin kerja untuk para tenaga kesehatan tradisional yang berkompeten. 
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Sedangkan BPOM bertugas mengatur, meregistrasi dan mengawasi 

peredaran obat tradisional yang marak beredar dalam masyarakat. 

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang dalam hal 

ini adalah kesehatan masayrakat. Dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka dilakukan berbagi 

upaya kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur 17 

bentuk upaya kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. Cita-cita itu didukung pula oleh metode 

pendekatan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengubah 

paradigma masyarakat mengenai kesehatan. Pada awalnya, pelayanan 

kesehatan hanya mengejar sifat kuratif pengobatan yaitu mengobati atau 

menyembuhkan yang sakit. Maka dari itu untuk menciptakan pelayanan 

kesehatan tradisional yang ideal diperlukan empat metode kesehatan yang 

saling berkaitan satu sama lain yaitu pendekatan promotif, pendekatan 

preventif dan pendekatan kuratif dan pendekatan rehabilitatif.  

Pendekatan promotif merupakan salah satu pendekatan kesehatan 

yang bersifat promosi dimana ketika dilakukan suatu pelayanan kesehatan 

tradisional, pasien yang merasa lebih sehat ketika menggunakan pelayanan 

kesehatan tradisional dapat mempromosikan manfaat pelayanan kesehatan 

tradisional itu kepada anggota masyarakat yang lain sehingga pengguna 

pelayanan kesehatan tradisional dapat meningkat. Pendekatan preventif 

mengatur ke arah pencegahan suatu penyakit. Pelayanan kesehatan 

tradisional ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu penyakit. 
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Pelayanan kesehatan tradisional empiris diselenggarakan dengan 

menggunakan kedua metode ini pendekatan promotif dan pendekatan 

preventif.  

Pelayanan kesehatan tradisional empris diselenggarakan dengan 

menggunakan semua pendekatan pelayanan kesehatan. Untuk menciptakan 

perlindungan hukum yang ideal terhadap pelayanan kesehatan tradisional 

maka diperlukan kerjasama dari setiap stakeholders yang terkait dengan 

pelayanan kesehatan tradisional.  

Minat penggunaan pengobatan tradisional, tidak lepas pula dari 

meningkatnya kompleksitas penyakit yang diderita masyarakat, tentu 

dibarengi dengan kebutuhan biaya pengobatan yang makin besar. Akibatnya, 

pengobatan tradisional kembali dilirik sebagai salah satu alternatif 

pemecahan masalah tersebut. Ditunjang dengan bahan baku alam yang 

tersedia, serta adanya pengetahuan turun-temurun dari sistem pengobatan 

tradisional, maka minat masyarakat akan pemanfaatan pengobatan 

tradisional tetap ada dan semakin meningkat.  

Di satu sisi, minat masyarakat terus tumbuh, di sisi lain, fasilitas 

kesehatan juga terus berupaya mengembangkan kemampuan dalam 

pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan berkualitas. Meningkatnya 

pemanfaatan layanan kesehatan tradisional tentu saja perlu dibarengi 

dengan kajian penguatan hukum terhadapnya.  Perannya sebagai salah satu 

tenaga kesehatan masyarakat perlu didorong perannya. Selain isu keamanan 

dan keselamatan konsumen, seorang pengobat tradisional perlu 

mendapatkan perlindungan hukum terhadap profesinya.  
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C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam Melaksanakan 

Wewenangnya Menerapkan Aspek Perlindungan Hukum Bagi Penyehat 

Pengobatan Tradisional Empiris 

Petugas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 

tradisional memiliki syarat-syarat dan kompetensi yang berbeda dalam 

melakukan pelayanan kepada publik. Untuk pelayanan kesehatan 

empiris, tenaga kesehatannya disebut penyehat tradisional. Syarat 

untuk menjadi seorang penyehat tradisional harus memiliki 

keterampilan dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 

(STPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Untuk 

pelayanan kesehatan komplementer, tenaga kesehatannya disebut 

tenaga kesehatan tradisional. Syarat untuk menjadi seorang tenaga 

kesehatan tradisional prosesnya tidak semudah penyehat tradisional. 

Para tenaga kesehatan tradisional harus memiliki keterampilan dari 

sekolah tinggi tertentu, setara minimal pendidikan D3 dan juga harus 

memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional 

(STRTKT) dan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional 

(SIPTKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah 

memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menegakkan 

peraturan dalam mengawasi peredaran obat tradisional. Pemerintah 

perlu bertindak tegas dalam mengatur peredaran obat tradisional yang 

beredar dalam masyarakat. Banyak beredar obat tradisional yang tidak 

terdaftar bahkan mengandung bahan kimia yang dapat 

membahayakan masyarakat. Belum lagi pelayanan kesehatan 
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tradisional melalui pendekatan agama dan pendekatan supranatural 

yang dirasakan belum ada pengaturan yang jelas dari pemerintah.  

Sebelumnya dikatakan, bahwa pelayanan kesehatan tradisional 

merupakan teknik pengobatan 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, pengalaman dan keterampilan 

turun temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan 

merupakan unsur yang penting dalam 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 tentunya dapat meningkatkan derajat kesehatan setinggi-

setingginya. Dalam masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional ini 

semakin berkembang dan beragam bentuk dalam masyarakat. 

Pemerintah perlu mengatur secara tegas mengenai pelayanan 

kesehatan tradisional ini agar tidak keluar dari jalur tujuan kesehatan 

itu sendiri yaitu meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-

tinginya. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelayanan 

kesehatan tradisional yang bertujuan untuk melindungi para tenaga 

kesehatan tradisional maupun pengguna pelayanan kesehatan 

tradisional itu sendiri.  
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Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi seharusnya 

dapat menjamin penyelenggaraan kesehatan dalam bentuk pelayanan 

kesehatan tradisional agar dapat berjalan sebagaimana mestinya 

karena hakekat pemerintahan sendiri adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintahan ada karena kehendak rakyat, untuk itu 

pemerintahan diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 

untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 

menginginkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.43
 Penentuan 

pengaturan bidang-bidang tersebut didasari oleh kewenangan atau 

wewenang pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah. 

Kewenangan menjadi kunci penentuan terlaksananya urusan 

pemerintahan tersebut.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah dapat 

direfleksikan melalui pembagian urusan pemerintahan yang dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kategorisasi 

urusan pemerintahan ini muncul untuk menunjukkan prioritas 

pengaturan dan pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan absolut berada pada 

wewenang Pemerintah Pusat dan dapat dilimpahkan kepada 
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pemerintahan daerah dengan berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan 

Pemerintahan Konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan 

Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.  

Salah satu kaitan kewenangan dengan pengkategorian urusan 

pemerintahan mengenai kesehatan terdapat dalam bagian urusan 

pemerintahan konkuren yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah membagi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar meliputi:  

1. pendidikan;  

2. kesehatan;  

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;  

4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan  

6. sosial.  

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemilik 

kewenangan untuk mengatur bidang kesehatan memiliki tanggung 

jawab untuk memenuhi hak atas kesehatan yang merupakan salah 

satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang 
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harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. 

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara 

kesejahteraan, sebagaimana diungkapkan Jimly Asshiddiqie yang 

dikutip oleh W. Riawan Tjandra dituntut untuk memperluas tanggung 

jawabnya kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat banyak. 

Fungsi negara pun diperluas meliputi pelayanan sosial kepada individu 

dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti „social security‟, kesehatan, 

kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.44
  

Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan 

yang erat dengan kemiskinan. Tingkat kemiskinan pun akan terkait 

dengan tingkat kesejahteraan. Kesehatan merupakan faktor utama 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kesehatan 

selalu menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat 

untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, 

merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.45
 Karena tanpa 

memenuhi hak atas kesehatan, maka welfare state tidak akan 

terwujud.46
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Sebagai pengemban amanat untuk menyejahterakan 

masyarakat maka negara berkewajiban untuk menghormati, 

melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut. 

Kewajiban menghormati itu seperti menciptakan persamaan akses 

pelayanan kesehatan, pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat 

menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-

langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan 

masyarakat, membuat kebijakan kesehatan, penyediaan anggaran 

yang memadai, penyediaan jasa-jasa pelayanan kesehatan tradisional 

yang yang layak dan memadai untuk seluruh masyarakat. 

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan 

memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang. Sehingga secara normatif menyebabkan setiap tindakan 

pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 

berdasarkan pada kewenangan. Wewenang pemerintahan ini 

sekaligus menjadi fungsi kontrol rakyat terhadap pemerintah dalam 

bertindak. Wewenang pemerintah bersifat atribusi yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintah 

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap pemberian 

kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di 

dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.  

Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain 

sebagai berikut:  
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1. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk:  

a. Memberikan hak dan kewajiban;  

b. Menjamin hak-hak para subyek hukum  

2. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui:  

a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah 

(preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan 

perijinan dan pengawasan.  

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi 

(repressive) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa 

sanksi pidana dan hukuman; 

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, 

recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti 

kerugian.47
  

Perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan tradisional 

haruslah dapat mencakup kepentingan semua stakeholders yaitu 

tenaga kesehatan tradisional maupun pasien pelayanan kesehatan 

tradisional. Kewenangan pemerintah dalam melindungi stakeholders 

pelayanan kesehatan tradisional dapat ditinjau dari segi hukum 

kesehatan, hukum pemerintahan daerah, hukum perlindungan 

konsumen, dan juga hukum pidana. Dalam melindungi para 

stakeholders pelayanan kesehatan tradisional pemerintah berwenang 

dan berkewajiban untuk membuat dan menegakkan peraturan 
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mengenai pelayanan kesehatan tradisional secara menyeluruh 

sehingga dapat melindungi seluruh stakeholders.  

Pemerintah mengatur mengenai pelayanan kesehatan 

tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional. Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur 

pelayanan kesehatan tradisional lebih rinci dan menyeluruh apabila 

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang hanya mengatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 1 

Angka 9, Pasal 1 Angka 16, Pasal 48, Pasal 48, Pasal 59, Pasal 60 

dan Pasal 61.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agus Purwanto,48 

selaku Pembina Penyehat Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang, diperoleh keterangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

diundangkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyehat 

tradisional supaya tidak terjadi persinggungan dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 
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Menurut Agus Purwanto,49 selaku Pembina Penyehat 

Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional dibuat untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, 

pengobatan tradisional dibagi menjadi 2 (tiga) bagian, yaitu: 

pengobatan tradisional empiris, pengobatan tradisional komplementer 

dan pengobatan tradisional integrasi. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agus Purwanto,50 

selaku Pembina Penyehat Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang, diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional dibuat untuk meningkatkan sumber daya manusia 

penyehat tradisional. Akan tetapi untuk lebih baik lagi jika diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan. 

Menurut Agus Purwanto,51 selaku Pembina Penyehat 

Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional nantinya akan banyak yang mengabaikan 
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aturannya dan banyak yang tidak mengajukan keahliannya atau 

mendaftarkan keahliannya pada Dinas Kesehatan sebagai pembina 

penyehat tradisional dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional tidak menutup 

secara sepihak dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur 

mengenai penyelenggaraan penyehat pengobatan tradisional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengalami deregulasi karena 

banyak ditemukan kekosongan hukum yang akhirnya diakomodasi 

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kesehatan 

tidak memberikan perlindungan hukum yang penuh terhadap 

pelayanan kesehatan tradisional karena lebih banyak mengatur hal-hal 

yang bersifat prinsipil atau mendasar mengacu pada tujuan kegiatan 

upaya kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat 

kesehatan setinggi-tingginya. Agar tercipta suatu kesesuaian hukum 

positif yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan hierarki 

peraturan perundang-undangan nasional perlu dibentuk suatu Undang-

undang mengenai pelayanan kesehatan tradisional yang dapat 

memberikan kepastian hukum bagi setiap stakeholders pelayanan 

kesehatan masyarakat tradisional.  

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara 

kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menimbulkan konsekuensi 
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logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara 

Indonesia sebagai pemerintah nasional yang memiliki tugas untuk 

membentuk suatu daerah sebagai bagian dari negara kesatuan 

Indonesia. Kemudian, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas 

Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan adalah Urusan 

Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, 

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelayanan 

kesehatan tradisional sehingga fungsi pelayanan kesehatan tradisional dapat 

melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.  

Fungsi melindungi lebih dilakukan kearah membuat suatu undang-

undang khusus yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak 

mengakomodasi penuh kepentingan stakeholders pelayanan kesehatan 

tradisional. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membentuk suatu 

undang-undang khusus yang dapat melakukan pengaturan pelayanan 

kesehatan tradisional secara menyeluruh. Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat menjadi suatu 
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peraturan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

setiap stakeholders pelayanan kesehatan tradisional. Di dalamnya perlu 

dicantumkan berbagai peraturan yang tersebar dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan 

berbagai keputusan menteri mengenai pelayanan kesehatan tradisional dan 

peredaran obat tradisional mengingat pelayanan kesehatan tradisional tidak 

dapat dipisahkan dengan penggunaan obat tradisional. Dengan adanya 

pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional yang mengatur dengan lengkap mengenai 

pelayanan kesehatan tradisional tentunya akan serta merta melindungi 

pelayanan kesehatan tradisional itu sendiri karena pengaturan oleh undang-

undang yang khusus akan memberikan kekuatan yang bersifat mengikat.  

Dalam fungsi melayani, Pemerintah berwenang menetapkan standar-

standar pelayanan kesehatan tradisional. Dimulai dari standar pendidikan 

dan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh penyehat tradisional maupun 

tenaga kesehatan tradisional. Selain itu standar lain yang perlu ditentukan 

oleh pemerintah adalah standar tempat pelayanan seperti bangunan dan 

ruangan yang memadai seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Fungsi 

melayani dapat juga diterapkan dalam proses pemberian izin oleh 

pemerintah kepada penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan 

tradisional, pemerintah perlu membuat suatu sistem perizinan yang lebih 

efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan pelayanan kesehatan 

tradisional menjadi suatu bentuk usaha kesehatan. 
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Fungsi memberdayakan lebih ditujukan kepada fungsi pemerintah 

untuk mengembangkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Pemerintah harus 

dapat mengatur bahkan mengakomodasi agar terjadi peningkatan 

kederajatan suatu pelayanan kesehatan tradisional. Misalnya dalam 

pelayanan kesehatan empiris, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk 

membuat sekolah atau tempat pendidikan untuk meningkatkan derajat 

pelayanan kesehatan empiris. Memberdayakan juga mengarahkan 

masyarakat untuk lebih mempercayai dan menggunakan pelayanan 

kesehatan tradisional, semakin banyak masyarakat yang menggunakan 

pelayanan kesehatan tradisional akan menyebabkan derajat kesehatan 

masyarakat semakin meningkat.  

Fungsi yang terakhir adalah fungsi menyejahterakan, fungsi ini berisi 

kewenangan pemerintah untuk mengatur kesejahteraan pelayanan 

kesehatan tradisional maupun pasien atau klien pelayanan kesehatan 

tradisional. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur ukuran 

imbalan jasa bagi pelayanan kesehatan tradisional agar tidak terlalu murah 

bahkan tidak terlalu mahal seperti kebanyakan pelayanan kesehatan 

konvensional. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur agar 

pelayanan kesehatan tradisional dapat menjadi suatu pelayanan kesehatan 

yang bermutu bagi masyarakat dan dapat membantu masyarakat 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Masyarakat yang sehat 

akan memberikan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas bagi 

pembangunan nasional.  
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D. Penyehat Tradisional Menerapkan Ketentuan Perundang-undangan 

Terkait Dengan Praktek Pengobatan Tradisionalnya di Kabupaten 

Semarang. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas 

cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional 

bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai 

tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan 

yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di 

antaranya pembangunan kesehatan.  

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 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.  
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Pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan 

kesehatan yang artinya pembangunan nasional itu sendiri harus 

memperhatikan kesehatan masyarakat. Apabila terjadi suatu hal yang 

menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia 

tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi 

negara, tapi di sisi lain setiap keberhasilan upaya peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat akan meningkatkan investasi bagi 

pembangunan negara. Oleh karena itu, semua pihak baik pemerintah 

maupun masyarakat bertanggung jawab dalam memperhatikan 

kesehatan masyarakat.  

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Negara bertanggung 

jawab dalam mengatur setiap upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. Atas dasar itulah maka Negara membentuk Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

untuk mengatur mengenai bidang kesehatan di Indonesia. Untuk 

selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan.  

Kesehatan memiliki makna dan dimensi yang luas sesuai 

definisi menurut WHO maupun UU Kesehatan, yaitu keadaan sehat 

yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial serta dapat 

produktif secara sosial maupun ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa 

status kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik dan 

mental semata, namun juga dinilai berdasarkan produktivitas sosial 
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atau ekonomi. Kesehatan mental (jiwa) mencakup komponen pikiran, 

emosional dan spiritual. Secara spiritual, sehat tercermin dari praktek 

keagamaan, kepercayaan, dan perbuatan yang baik sesuai norma 

dalam masyarakat.52
 Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat diperlukan suatu Upaya Kesehatan.  

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 

kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.  

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan 

menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam 

bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh.  

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui 

kegiatan:  

1. pelayanan kesehatan; 

2. pelayanan kesehatan tradisional; 

3. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;  
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 Soekidjo Notoatmodjo, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: PT. Rineka 
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4. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;  

5. kesehatan reproduksi;  

6. keluarga berencana;  

7. kesehatan sekolah;  

8. kesehatan olahraga;  

9. pelayanan kesehatan pada bencana;  

10. pelayanan darah;  

11. kesehatan gigi dan mulut;  

12. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan 

pendengaran;  

13. kesehatan matra;  

14. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;  

15. pengamanan makanan dan minuman;  

16. pengamanan zat adiktif; dan/atau  

17. bedah mayat.  

Di dalam masyarakat Indonesia, dikenal 2 (dua) teknik 

pengobatan yaitu pengobatan konvensional dan pengobatan 

tradisional. Pengobatan konvensional merupakan suatu teknik 

pengobatan modern yang dilakukan oleh seorang dokter. Sedangkan 

pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan 

dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada 

pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau 

pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang 



   89 
 

berlaku dalam masyarakat. Teknik-teknik pengobatan itu dapat 

dikelompokan menjadi dua jenis pelayanan kesehatan yaitu:  

1. Pelayanan kesehatan konvensional atau pelayanan kesehatan 

modern adalah pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter 

dengan cara-cara modern/ilmiah atau telah diujicobakan dengan 

sebuah penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.  

2. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman 

dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggung-jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma 

yang berlaku di masyarakat.  

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. Tetapi ternyata dalam 

perkembangannya, pelayanan kesehatan tradisional yang umumnya 

banyak terdapat di masyarakat pedesaan mulai menarik kembali 

kepercayaan masyarakat perkotaan terhadap pelayanan kesehatan 

tradisional. Malpraktik pelayanan kesehatan konvensional membuat 

masyarakat membuka diri kembali pada pelayanan kesehatan 

tradisional yang menawarkan konsep back to the nature bahkan 
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kemungkinan sembuh dari penyakit yang belum ditemukan obatnya di 

dunia medis.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan 

Tradisional meliputi:  

 

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris  

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan 

kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti 

secara empiris.  

2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer  

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah 

penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu 

biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan 

keamanannya terbukti secara ilmiah.  

3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi  

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk 

pelayanan kesehatan yang meng-kombinasikan pelayanan 

kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.  

Berdasarkan cara pengobatannya, Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer terbagi menjadi:  
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1. Pelayanan yang menggunakan keterampilan; dan  

2. Pelayanan yang menggunakan ramuan.  

Pengobatan Tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan 

dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu 

keperawatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, 

pecegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan.  

Pengobatan tradisional dijalankan atau dilaksanakan oleh pengobat 

tradisional (batra) yang telah memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional 

(STPT), yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang 

telah melaksanakan pendaftaran, atau yang telah memiliki Surat Izin 

Pengobat Tradisional (SIPT), yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada 

pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti 

aman dan bermanfaat bagi kesehatan.  

Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam menjalankan kegiatannya 

dengan tujuan untuk mengobati atau menyembuhkan orang sakit, tidak 

menutup kemungkinan untuk mencari manfaat ekonomis pula. Jadi secara 

umum penyedia jasa pelayanan kesehatan tradisional dapat dikatakan 

sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 

kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini sesuai dengan 

definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bermakna luas. 

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan 

konsumen dalam hal menuntut ganti kerugian bila terdapat permasalahan 

hukum.  
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Jika dilihat dari ada atau tidaknya kerugian yang diderita dalam 

hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dari penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa 

yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka tidak akan terlepas dari adanya 

pertanggungjawaban hukum.  

Berbicara tentang tanggung jawab, maka terlebih dahulu harus 

membicarakan mengenai kewajiban. Dari kewajiban (duty, obligation) akan 

lahir tanggung jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu 

pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-

undang dan hukum (statutory obligation).  

Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang 

aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya dan dilarang 

menggunakan peralatan kedokteran serta penunjang diagnostik kedokteran. 

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu, kewajiban yang harus dilakukan 

oleh pelaku usaha ketika konsumen menderita kerugian setelah 

mengkonsumsi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Tanggung jawab ini 

dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar 

tanggung jawab serta bagaimana cara mengganti kerugian tersebut.  

Pengertian Pengobatan tradisional diatur pada Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, namun belum 

ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban dan 

hak pelaku usaha pengobatan tradisional dan konsumen pengobatan 

tradisional. Dapat diketahui bahwa pengobatan tradisional yang dapat disebut 
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pengobatan nonkonvensional ini merupakan baik dari cara 

perawatan/penyembuhan maupun dari alat kesehatan yang dipakai, serta 

tenaga kesehatannya pun berbeda. Saat ini Pelayanan kesehatan diluar 

medis salah satu pilihan yang dijadikan alternatif bagi konsumen jasa. 

Alasannya karena beaya yang trejangkau, dan penyembuhan yang lebih 

cepat tanpa efek samping. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhamad Ali 

Zabidi (Ki Suro Setriko)53 sebagai seorang pengobat tradisional yang 

mempunyak keahlian prana dan terapis menggunakan setrika, 

diperoleh keterangan bahwa dalam menanggapi adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional, beliau setuju untuk dilakukan aturan-aturan yang mengatur 

penyehat tradisional. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional ini 

banyak nantinya yang tidak bisa mendapatkan ijin karena keahlian 

pengobat tradisional tidak ada di dalam aturan Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

tersebut. Beliau menyarankan bahwa perlu adanya aturan yang lebih 

mendalam untuk pengobat tradisional yang mempunyai banyak 

keahlian dari turun temurun. 
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 Wawancara dengan Mihamad Ali Zabidi (Ki Suro Setriko), pada tanggal 22 Agustus 
2017 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jatmiko,54 

seorang terapis di Kabupaten Semarang, beliau terjun sebagai terapis 

karena ingin menolong sesama. Beliau mempunyai keahlian terapis 

tersebut dari gurunya/belajar secara turun temurun. Beliau sudah 

praktek selama 12 tahun dan sudan mempunyai ijin di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang. Beliau mempunyai keahlian pijat, 

refleksi, akupresur, bekam, herbal dan sedikit spiritual. 

Menurut Jatmiko,55 seorang terapis di Kabupaten Semarang, 

dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional secara keilmuan penyehat 

tradisional benar-benar ditata, ke pihak pasien juga lebih aman, 

apalagi sekarang menuju ke profesi/keahlian. Perlindungan hukum itu 

tidak diperlukan apabila semua sudah mengikiti aturan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jatmiko,56 

seorang terapis di Kabupaten Semarang, beliau setuju dengan dengan 

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional, akan tetapi ada belum pas dalam 

peraturan tersebut, yaitu penyehat tradisional mempunyai banyak 

ketrampilan akan tetapi tidak bisa diterapkan semua karena terbentur 
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 Wawancara dengan Jatmiko, seorang terapis di Kabupaten Semarang, pada tanggal 
21 Juli 2017 
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 Wawancara dengan Jatmiko, seorang terapis di Kabupaten Semarang, pada tanggal 
21 Juli 2017 
56

 Wawancara dengan Jatmiko, seorang terapis di Kabupaten Semarang, pada tanggal 
21 Juli 2017 
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pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional. 

Menurut Jatmiko,57 seorang terapis di Kabupaten Semarang, 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional tersebut hanya memberikan ijin pada satu 

keahlian saja pada penyehat pengobatan tradisional empiris. Inilah 

yang membuat dilema dan yang mengganjal di hati para penyehat 

tradisional. 

Seseorang yang menjalankan usahanya dibidang pelayanan 

kesehatan pengobatan tradisional dapat dikatakan sebagai pelaku usaha 

seperti yang telas dijelaskan. Meskipun pada Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan perundang-undangan lainnya 

tidak ada yang menyatakan bahwa pengobat tradisional merupakan pelaku 

usaha, dapat dilihat unsur-unsur pelaku usaha yang tertuang pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 

angka 3, yaitu: 

1. Setiap orang atau badan usaha 

2. Yang didirikan atau berkedudukan 

3. Melakukan kegiatan 

4. Dalam wilayan hukum Republik Indonesia 

5. Sendiri atau bersama-sama 

6. Melalui perjanjian 

                                                           
57

 Wawancara dengan Jatmiko, seorang terapis di Kabupaten Semarang, pada tanggal 
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7. Menyelenggarakan kegiatan usaha 

8. Dalam berbagai bidang ekonomi 

Pelaku usaha merupakan seseorang, badan hukum atau non hukum 

yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi baik sendiri 

atau secara bersama-sama dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencari 

keuntungan dari konsumen. Pelaku usaha pengobatan tradisional yang 

bergerak dibidang pelayanan kesehatan pengobatan tradisional Indonesia 

dengan mencari keuntungan yaitu menjual keahliannya dalam jasa 

penyembuhan atau perawatan maka dapat disebut pelaku usaha. Adanya 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu membayar sejumlah 

uang sebesar yang telah disepakati. Serta pelaku usaha melakukan 

kewajiban yaitu memberikan pelayanan jasa yang tidak membahayakan 

keselamatan dan keamanan konsumen. Pelaku usaha mendapatkan 

keuntungan ekonomis dari pengobatan tradisional dibidang pelayanan 

kesehatan. 

Pelayanan yang diberikan kepada konsumen Pelaku usaha 

pengobatan tradisional harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

norma agama dan budaya masyarakat. Penyehat tradisional yaitu sebutan 

bagi pelayanan kesehatan tradisional harus memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. Dalam setiap 

pelayanan yang diberikan harus benar-benar memberi perlindungan 

khususnya bagi konsumen jasa.  

Tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional sangat 

diperlukan bagi konsumen jasa yang menggunakannya. Namun Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengatur secara 
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jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha khususnya penyehat 

tradisional. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang telah jelas mengatur tentang hak-dan 

kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Ini membuktikan bahwa adanya 

kemajuan dalam melindungi pihak-pihak pada kegiatan ekonomi. 

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan 

konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip 

tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga selalu 

bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, 

prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan 

pembatasan. Pelaku usaha terikat untuk  memperhatikan apa yang menjadi 

hak-hak dari konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang 

merugikan konsumen dapat berupa penggantian dengan barang dan/atau 

jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang. 

Saat ini konsumen merupakan yang paling banyak mengalami 

kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Ini 

disebabkan karena pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih kuat 

dibanding konsumen. Ketika konsumen telah memenuhi kewajibannya sudah 

sepatutnya pelaku usaha memenuhi hak dari konsumen. Yaitu memberikan 

pelayanan jasa di bidang pengobatan tradisional yang aman dan tidak 

membahayakan jiwa konsumen. Apabila pelaku usaha pengobatan 

tradisional lalai yaitu merugikan konsumen, maka sudah semestinya dapat 

bertanggung jawab. Umumnya pada pengobatan tradisional ini biasanya 

cukup dengan perjanjian lisan. Berbeda dengan pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit yaitu, adanya perjanjian tertulis pada setiap tindakan operasi, 
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dapat dijadikan alat bukti jika sewaktu-waktu pasien menjadi korban 

malapraktik oleh pihak dokter. Bahwa secara yuridis pasien tidak dapat 

diindentikkan dengan konsumen, hal ini karena hubungan yang terjadi 

diantara mereka bukan merupakan hubungan jual beli. Melainkan hubungan 

antara dokter dengan pasien hanya merupakan bentuk perikatan medis yaitu 

perjanjian usaha tepatnya perjanjian usaha kesembuhan (terapeutik). 

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan 

konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerintah 

yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari 

pelaku usaha. 

 

  


