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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, 

berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi penyehat pada pengobatan 

tradisional empiris diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2014 mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional, serta Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris. Akan tetapi dalam prakteknya, para 

penyehat tradisional empiris belum mendapatkan perlindungan 

hukum yang diharapkan. 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. Perubahan peristilahan dari Pengobatan tradisional ke 

Penyehat Tradisional terkait erat dengan persepsi birokrasi yang 
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terlihat dalam PP No. 103 Tahun 2014 yang menginginkan adanya 

perbedaan yang tegas antara pengobatan moderen yang telah 

mempunyai struktur yang jelas baik dari segi keanggotaan, 

pengaturan dan controlling keanggotaan internal, 

pengorganisasiannya maupun etika profesi dari perilaku sampai 

pada tindakan profesi. 

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam 

melaksanakan wewenangnya menerapkan aspek perlindungan 

hukum bagi penyehat pengobatan tradisional empiris dapat dikaji 

dari fungsi pemerintahan berdasarkan perlindungan secara hukum. 

Ada tiga macam bentuk perlindungan hukum pemerintah yaitu 

sebagai pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang dan 

sebagai pengawas undang-undang. Sebagai pembuat undang-

undang, pemerintah berwenang membuat suatu peraturan yang 

mengatur dengan konkrit mengenai pelayanan kesehatan 

tradisional. UU Kesehatan mengatur bidang kesehatan secara 

menyeluruh tapi tidak spesifik dalam mengatur pelayanan 

kesehatan tradisional. Pengaturan yang lebih khusus diatur dalam 

PP No. 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

sebagai peraturan pelaksana UU Kesehatan. Sedangkan 

kewenangan pemerintah dalam hal pelaksanaan lebih diarahkan 

kepada pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional itu sendiri. 

Misalnya dalam pemberian izin praktik pelayanan kesehatan 
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tradisional kepada tenaga kesehatan tradisional. Kewenangan 

pemerintah sebagai penegak undang-undang lebih dilakukan 

dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum. Ada 

dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. 

Sanksi pidana akan diberikan apabila penyehat tradisional maupun 

tenaga kesehatan tradisional melakukan kelalaian sehingga 

menyebabkan pasien atau kliennya mengalami suatu kerugian atau 

bahkan kematian. Sedangkan sanksi administratif diberikan apabila 

penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional tidak 

memenuhi standar pelayanan seperti standar pendidikan, standar 

kompetensi, standar operasional prosedur atau kode etik profesi. 

3. 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. 

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. Penyehat tradisional yaitu sebutan bagi pelayanan 

kesehatan tradisional harus memenuhi persyaratan yang telah 
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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 

jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha khususnya penyehat 

tradisional. Berbeda dengan UUPK 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. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Pusat 

Hendaknya Pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam aturan 

yang dibuat untuk mengatur pengobat trdisional yang mempunyai 

keterampilan secara turun – temurun dan menggunakan ramuan 

secara empiris. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 

Hendaknya mengusulkan Pemerintah Daerah segera menyusun 

peraturan Bupati yang mengatur tentang perijinan pengobatan 

tradisional. 

 



   103 
 

 

3. Bagi Penyehat Tradisional di Kabupaten Semarang 

Hendaknya para Pengobat Tradisional memperdalam ilmu 

keterampilan dan ramuan yang menjadi syarat untuk mendapatkan 

perijinan dan perlindungan hukum dalam melakukan pengobatan 

tradisionalnya. 

4. Bagi Asosiasi Penyehat Tradisional Empiris di Kabupaten 

Semarang 

Hendaknya mensosialisasi mengenai ketrampilan pengobatan 

tradisional dan ramuan, tata cara perijinan dan peraturan yang 

diundangkan untuk para penyehat tradisional empiris. 

  


