
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berupaya semaksimal 

mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap orang 

berhak atas kesehatan”. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu 

upaya pemerintah untuk menunjang terwujudnya hak atas kesehatan 

tersebut bagi masyarakat. 

Pelayanan kesehatan di Indonesia terdiri atas pelayanan kesehatan 

perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan 

kesehatan tradisional merupakan salah satu dari upaya pelayanan 

kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan 

tradisional merupakan suatu sistem pengobatan/perawatan yang 

berlandaskan filosofi dan konsep dasar manusia seutuhnya sehingga klien 

akan dipandang secara lebih manusiawi. Adapun upaya kesehatan yang 

dilakukan adalah melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan 



2 

 

berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tradisional dilakukan dengan 

menggunakan metode keterampilan, atau ramuan ataupun keduanya.  

Pelayanan kesehatan tradisional terdiri dari tiga jenis yaitu 

pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi. 

Pelayanan kesehatan tradisional empiris dilakukan oleh penyehat 

tradisional dan biasanya diselenggarakan di panti sehat, contohnya pijat 

urat, pijat patah tulang, dukun, dukun bayi, herbal. Pelayanan kesehatan 

tradisional komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional dan 

diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional seperti 

akupuntur, battra, dan jamu. Pelayanan kesehatan tradisional integrasi 

merupakan perpaduan dari pelayanan kesehatan tradisional empiris dan 

komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bekerjasama 

dengan tenaga kesehatan tradisional serta diselenggarakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan.1 

Pelayanan kesehatan tradisional sudah ada sejak dulu dan sampai 

sekarang terus mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 yakni sejumlah 

89.753 dari 294.962 (30,4%) rumah tangga di Indonesia memanfaatkan 

pelayanan kesehatan tradisional. Jenis pelayanan kesehatan tradisional 

yang dimanfaatkan oleh rumah tangga terbanyak adalah keterampilan 

                                                           
1
 Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, 

“Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional”, disampaikan dalam KONAS IAKMI XIII 2016,  

Makasaar 3-5 Nopember 2016, halaman 22-24 
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tanpa alat (77,8%) dan ramuan (49%)2. Pada praktiknya, banyak 

masyarakat yang termotivasi dan memiliki kepercayaan untuk berobat 

serta memanfaatkan berbagai pelayanan kesehatan tradisional. 

Pelayanan kesehatan tradisional dimanfaatkan dengan alasan untuk 

menjaga kesehatan dan kebugaran, dianggap lebih mampu mengobati 

penyakit, karena coba-coba, dan karena biayanya lebih murah.3  

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Triratnawati tahun 2010 yang 

berjudul “Pengobatan Tradisional, Upaya Meminimalkan Biaya Kesehatan 

Masyarakat Desa di Jawa” dimana penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dan pendekatan studi etnografi dengan observasi dan 

wawancara pada dua komunitas yang berbeda yakni petani di Desa 

Sodonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta serta nelayan di Desa 

Pandangan Wetan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah selama tahun 2007-

2008 mendapatkan hasil bahwa alasan dalam pemilihan pengobatan 

tradisional adalah karena murah, mudah dan manjur. Bagi kaum petani 

dan nelayan alasan itu menjadi utama sebab tidak setiap saat mereka 

memiliki uang untuk berobat sehingga cara-cara pengobatan yang 

berbiaya murah menjadi pilihan utama mereka.4  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sa‟roni tahun 2009 yang 

berjudul “Ramuan Obat Tradisional Battra di Bali Untuk Obat Keluhan 

                                                           
2
 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013, Riset Kesehatan Dasar. Jakarta : 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, halaman 48 
3
  Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Ibid, Halaman 49 

4
  Atik Triratnawati, “Pengobatan Tradisional, Upaya Meminimalkan Biaya Kesehatan Masyarakat 

Desa Di Jawa”, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Volume 13 No. 02 Juni 2010, halaman 
69-73 
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Pada Sistem Sirkulasi dan Pernapasan”. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian survei dengan desain cross sectional dan menggunakan 

instrumen kuesioner. Survei dilakukan di Kabupaten Gianyar dan 

Kabupaten Karangasem dengan sampel 40 battra yang diambil secara 

acak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50% battra ramuan tidak 

sekolah atau tamat SD, battra ramuan yang mempunyai buku catatan 

tentang pasiennya hanya sekitar 12,5%, yang mempunyai izin praktik 

2,5% sedangkan yang terdaftar 47,5%. Alasan pasien berobat ke battra 

ramuan 92,5% karena sudah putus asa berobat secara medis sedangkan 

alasan lain karena kepercayaan.5 

Data di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional 

memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, oleh sebab itu 

pelayanan kesehatan tradisional perlu mendapatkan perhatian yang serius 

dari pemerintah. Pelayanan kesehatan tradisional diselenggarakan guna 

tercapainya hak atas kesehatan bagi masyarakat. Namun apabila 

pelayanan kesehatan tradisional tersebut tidak terjamin keamanan, 

manfaat dan penyelenggaraannya maka hak masyarakat untuk 

mendapatkan kesehatan pun tidak akan terpenuhi. Dalam artian 

masyarakat datang ke pelayanan kesehatan tradisional untuk 

mendapatkan pengobatan sehingga mereka menjadi sehat kembali. 

Namun jika penyelenggaraannya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka 

masyarakat pun akan merasa dirugikan. 

                                                           
5
 Sa’roni, “Ramuan Obat Tradisional Battra di Bali Untuk Obat Keluhan Pada Sistem Sirkulasi Dan 

Pernapasan”, Media Litbang Kesehatan Volume XIX Nomor 1 Tahun 2009, halaman 33-41 
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Provinsi Bali merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang 

mempunyai adat dan kebudayaan yang sangat kental serta terkenal akan 

objek wisatanya yang tersebar hampir di seluruh daerah sehingga 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional menjadi suatu lahan 

bisnis yang menjanjikan. Fenomena inilah yang mengakibatkan 

banyaknya tempat penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan 

tradisional. Adapun contoh penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional yang ada di Provinsi Bali seperti pijat tuna netra, pijat refleksi, 

agama, ramuan, balai pelayanan kesehatan tradisional, pijat akupressur, 

akupuntur, SPA (Sanus Per Aquam atau Solus Per Aqua), terapi 

pengobatan mata serta pengobatan alternatif. 

Harian Radar Bali dalam beritanya pada hari senin tanggal 19 Juli 

2016 menuliskan tentang kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang 

mengatakan bahwa “penyehat tradisional yang muncul di Bali setiap 

tahunnya itu selalu meningkat. Namun sayangnya, ribuan tenaga 

penyehat tradisional yang tersebar di Provinsi Bali ini belum memiliki izin 

praktik dari Dinas Kesehatan.” Berdasarkan hasil rekap data oleh Unit 

Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali (UPT JKMB), 

pada tahun 2015, jumlah tenaga penyehat tradisional yang beroperasi di 

Bali adalah 3281, yang tidak memiliki ijin 3056 sedangkan yang memiliki 

izin hanya 2256. Kepala seksi UPT JKMB Dinas Kesehatan Provinsi Bali 

                                                           
6
 Internet, 19 Juli 2016, Waspada! Ribuan Penyehat Tradisional Tak Kantongi Ijin Praktik, 

http://www.radarbali.jawapos.com/read/2016/07/19/4184/waspada-ribuan-penyehat-

tradisional-tak-kantongi-izin-praktik/1  

http://www.radarbali.jawapos.com/read/2016/07/19/4184/waspada-ribuan-penyehat-tradisional-tak-kantongi-izin-praktik/1
http://www.radarbali.jawapos.com/read/2016/07/19/4184/waspada-ribuan-penyehat-tradisional-tak-kantongi-izin-praktik/1
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juga menyampaikan bahwa Kabupaten Buleleng ternyata memiliki 

penyehat tradisional yang tidak memiliki izin sejumlah 2237.  

Berdasarkan hasil pra survey di Kecamatan Seririt Kabupaten 

Buleleng, masyarakat terbiasa dalam menggunakan pengobatan 

tradisional seperti terapi herbal, pijat tradisional, pijat patah tulang maupun 

pijat refleksi. Pengobatan tersebut dicari apabila mereka merasa tidak 

sembuh melalui pengobatan modern atau medis. Beberapa pelayanan 

kesehatan tradisional di Kabupaten Buleleng seperti SPA, terapi 

herbal/ramuan, pijat refleksi, dukun bayi, dan pijat patah tulang tidak 

memasang papan nama, tidak mencantumkan nama, tata cara pelayanan, 

waktu layanan dan tidak mencantumkan STPT (Surat Terdaftar Penyehat 

Tradisional)-nya. 

Disisi lain masih ada yang menyimpan keraguan terhadap tindakan 

pelayanan kesehatan tradisional bahwa tindakan pengobatan yang 

dilakukan melalui pelayanan kesehatan tradisional belum semua berada 

dalam pengawasan pemerintah, obatnya tidak praktis dan tidak enak, 

serta kebersihannya juga tidak terjamin sehingga perlindungan terhadap 

klien pelayanan kesehatan tradisional masih dipertanyakan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Kartika yang berjudul 

“Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien” 

tahun 2016 dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 

                                                           
7
 Internet, 19 Juli 2016, 3056 Tempat Praktik Balian di Bali Tak Berizin, Tinggal di Pedesaan dan 

Kaki Gunung, http://www.bali.tribunnews.com/2016/07/19/3056-tempat-praktik-balian-di-

bali-tak-berizin-tinggal-di-pedesaan-dan-kaki-gunung/page=all   

http://www.bali.tribunnews.com/2016/07/19/3056-tempat-praktik-balian-di-bali-tak-berizin-tinggal-di-pedesaan-dan-kaki-gunung/page=all
http://www.bali.tribunnews.com/2016/07/19/3056-tempat-praktik-balian-di-bali-tak-berizin-tinggal-di-pedesaan-dan-kaki-gunung/page=all
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dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terpenuhi syarat dan 

standar suatu pelayanan kesehatan tradisional maka dipenuhinya 

perlindungan hukum bagi pasien.8 

Menjamurnya pelayanan kesehatan tradisional khususnya 

pelayanan kesehatan tradisional empiris yang tidak memiliki izin praktik 

serta tidak terdaftar, mengakibatkan munculnya permasalahan di 

masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Buleleng pada 

khususnya. Apakah pelayanan kesehatan tradisional yang 

diselenggarakan aman dan bermanfaat ataukah malah akan membuat 

sakit yang diderita menjadi semakin parah ? Hal inilah yang meresahkan 

masyarakat oleh karena itu Pemerintah Daerah harus lebih 

memperhatikan hal tersebut.  

Hak sehat bagi masyarakat harus dijamin karena hak sehat 

merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan oleh siapa pun.9 Pemerintah 

Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional sehingga tidak terjadi penyimpangan dan masyarakat akan 

merasa bahwa hak mereka untuk sehat dilindungi. Tanggung jawab 

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

                                                           
8
 Dian Kartika, “Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”, SOEPRA 

Jurnal Hukum Kesehatan, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014, Halaman 1 
9
 Rahayu, 2010, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang : Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, halaman 3 
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Tradisional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional”. 

Guna menunjang terlaksananya peran pemerintah sebagai 

penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, 

maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

menyebutkan “Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan 

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kesehatan 

tradisional” dan untuk itu Menteri dalam melakukan pengawasan 

melimpahkan wewenang kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan 

kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai Pasal 78 Ayat (2). Dengan demikian 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional wajib diawasi oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten sehingga hak atas kesehatan masyarakat 

terpenuhi. 

Berdasarkan problematika di atas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

Bali terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional 

dan Perlindungan Hak atas Kesehatan bagi Masyarakat” dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis 

sosiologis sehingga masyarakat akan merasa aman dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan tradisional.  
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pelayanan kesehatan tradisional 

empiris. Hal ini didukung oleh kuatnya tradisi dan spiritual masyarakat Bali 

khususnya Buleleng sehingga banyak terdapat pelayanan kesehatan 

tradisional empiris di masyarakat yang penyelenggarannya sering 

dikaitkan dengan aspek spiritual. 

 

C. Perumusan/Identifikasi Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng Bali terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris dan perlindungan hak atas kesehatan bagi 

masyarakat? 

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Tujuan Umum 

Melakukan kajian terhadap pengawasan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng Bali terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris dan perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain : 

a. Mendapatkan gambaran mengenai pengaturan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

b. Mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris dan perlindungan hak atas 

kesehatan bagi masyarakat 

c. Mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali 

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat dari penelitan ini : 

1. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah 

Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam 
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melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris 

b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman serta 

pengetahuan terhadap masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan tradisional  

2. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah bahan 

pustaka hukum kesehatan 

b. Diharapkan penelitian ini dapat membangun kerangka berpikir bagi 

peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pelayanan kesehatan 

tradisional  

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan teknik 

menemukan hukum mana yang diterapkan terhadap serangkaian fakta 

atau kondisi dengan berpegang pada indikator-indikator (unsur-unsur) 

dalam aturan-aturan hukum sekaligus juga membahas aspek-aspek sosial 

yang melingkupi gejala hukum tertentu.10 Pendekatan yuridis sosiologis 

                                                           
10

Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan 

Penelitian dan Tesis, Semarang : Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, 

halaman 7 
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adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi di masyarakat. Implementasi secara in action tersebut 

merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan negara.  

Dalam penelitian ini, aspek yuridis yang ingin diteliti adalah 

ketentuan peraturan hukum tentang pelayanan kesehatan tradisional. 

Aspek sosiologisnya adalah pelaksanaan peraturan terkait pengawasan 

dinas kesehatan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional dan perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan 

hal tersebut dan sesuai dengan latar belakang, maka peneliti ingin 

melakukan tinjauan pada pengawasan dinas kesehatan kabupaten 

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional sebagai 

perlindungan terhadap hak atas kesehatan bagi masyarakat. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini mengkaji hukum baik itu penemuan asas hukum, 

sistematika hukum, menjelaskan serta memaparkan hasil dari kajian 

yuridis dari kebijakan yang ada serta mengkaji aturan-aturan yang berlaku 

di masyarakat terhadap kejadian pelayanan kesehatan tradisional di 

masyarakat. Jadi, penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian 
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berupa deskriptif analitik.11 Peneliti menggambarkan fakta tentang 

masalah yang sedang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan 

interpretasi rasional dan akurat. Kondisi lapangan akan menjadi acuan 

dalam penggambaran selanjutnya, dimana apa yang terjadi di lapangan 

saat penelitian berlangsung diceritakan dan digambarkan secara lengkap. 

Permasalahan serta penyelesaian masalah dalam penelitian ini 

didudukkan dalam perspektif informan. Fungsi peneliti adalah sebagai 

fasilitator yang berusaha menyelami permasalahan yang dirasakan 

informan dan informan. Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada objek 

yang diteliti yaitu bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupetan 

Buleleng Bali terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

dan perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat. 

 

3. Desain Penelitian 

Berdasarkan dari masalah penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti pada kondisi objek 

alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci”.12 Penelitian 

kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil 

konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, secara 

                                                           
11

 Widanti, Paulus Hadi Suparto, Bambang Shofari, Petrus Soeryowinoto opcit, halaman 8 
12

 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, halaman 
9 
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utuh (holistik) karena setiap aspek mempunyai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan.13  

 

4. Unsur Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Unsur Penelitian 

Unsur penelitian ini terdiri dari 

1) Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali;  

2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; 

3) Perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat. 

b. Definisi Operasional 

Definisi operasional atau operasionalisasi konsep/unsur merupakan 

pemberian arti dari konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian.  

1) Tabel Definisi Operasional 

NO Unsur Definisi Operasional 

a) Pengawasan 
Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Buleleng Bali 

Menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali dalam 
mengawasi atau memeriksa pelaksanaan seluruh 
kegiatan unit organisasi untuk menjamin agar semua 
pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana dan peraturan atau yang disebut kriteria 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. 
Peraturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
tradisional merupakan pedoman yang digunakan untuk 
mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
tradisional. Adapun cara pengawasan yang dilakukan : 
(1) Ditinjau dari badan/organ yang melakukan 

pengawasan 
(2) Ditinjau dari waktu dilaksanakannya 
(3) Ditinjau dari segi hukum 
 
 

                                                           
13

 ibid 
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b) Penyelengga
raan 
Pelayanan 
kesehatan 
tradisional 
empiris 

Suatu sistem penerapan kesehatan tradisional yang 
manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris, dan 
wajib untuk diawasi. Peraturan penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan tradisional empiris yang wajib 
untuk diawasi meliputi : 
(1) Fasilitas kesehatan (sarana prasarana) 
(2) Metode yang digunakan, alat dan bahan 
(3) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris (Penyehat tradisional) 

c) Perlindungan 
hak atas 
kesehatan 
bagi 
masyarakat 

Menganalisis bagaimana perlindungan hak atas 
kesehatan bagi masyarakat sebagai pengguna 
pelayanan kesehatan tradisional, meliputi : 
(1) Dilakukannya Pengawasan 
(2) Pemberian sanksi 

 

5. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data primer dan sekunder. Penjabarannya adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli atau partisipan. Data primer dapat berupa opini informan secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu kejadian atau 

kegiatan dan hasil pengujian.14 Pada penelitian ini data primer didapatkan 

dengan melakukan wawancara terhadap informan baik itu dinas 

kesehatan, pemangku program pelayanan kesehatan tradisional, pemberi 

pelayanan kesehatan tradisional dan klien sebagai pengguna pelayanan 

kesehatan tradisional empiris. 

 

                                                           
14

 Sugiyono. 2011. Op.Cit., halaman 224 
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b. Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka. 

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang akan 

dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang relefansinya 

dengan topik pembahasan atas masalah yang diteliti. Data sekunder yang 

digunakan peneliti terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer 

a) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 

b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

c) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional; 

e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Pelayanan Kesehatan tradisional Empiris. 

2) Bahan hukum sekuder 

Sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer, meliputi buku hukum kesehatan, buku hukum administrasi negara, 

buku pengobatan tradisional dan hasil penelitian atau jurnal hukum 

kesehatan 
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3) Bahan hukum tertier 

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta 

pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder misal melalui kamus, 

leaflet dan lain sebagainya. 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan cara dan alat 

sebagai berikut : 

a. Studi lapangan 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Metode 

pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan 

suatu proses interaksi dan komunikasi15. Hasil wawancara ditentukan oleh 

beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain pewancara, yang 

diwawancarai, topik penelitian dalam draf pertanyaan dan situasi 

wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam dengan informan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti. 

Adapun infroman yang akan diwawancarai antara lain : 

1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

                                                           
15

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia 

Indonesia, halaman 57 
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3) Penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris (populasi 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional adalah 16 jenis 

pelayanan kesehatan tradisional empiris di Kabupaten Buleleng yaitu : 

pijat urut, supranatural, agama/spiritual, terapis SPA, pijat patah 

tulang, akupresur, dukun bayi, paranormal, kebatinan, meditasi, 

refleksi, sengat lebah, dukun beranak, usada, ramuan, ahli gigi) yang 

akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 8 

jenis pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan kriteria sampel 

yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan 8 jenis pelayanan kesehatan 

tradisional ini ditinjau berdasarkan jenis pelayanan kesehatan 

tradisional yang penggunaan pengobatannya paling diminati oleh 

masyarakat Kabupaten Buleleng. 

4) Klien/pengguna pelayanan kesehatan tradisional empiris sebanyak 8 

klien sesuai dengan metode yang digunakan oleh penyelenggara 

pelayanan kesehatan tradisional empiris. 

b. Studi Kepustakaan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian 

kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan 

atau dokumenter untuk melengkapi data sekunder yang dicari. Studi 

kepustakaan yang digunakan adalah dengan membaca dan 

menggunakan referensi atau buku serta bahan hukum yang menjadi objek 

penelitian dan hasil yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis 

sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisa data. Pengambilan 
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data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier 

yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pelayanan 

kesehatan tradisional serta perlindungan hak atas kesehatan bagi 

masyarakat. 

 

7. Metode Sampling 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan purposive sampling, dimana sampel diambil sesuai 

dengan tujuan penelitian tersebut. Dalam teknik purposive sampling, ciri 

yang ditetapkan adalah kelompoknya.16 

Penelitian ini mengelompokkan sampel penyelenggara dan klien 

pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan metode yang digunakan. 

Berdasarkan data pengobat tradisional tahun 2016 yang diperoleh dari 

hasil pra survey di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terdapat 16 jenis 

metode yang digunakan yang tersebar dalam 301 pengobat tradisional. 

Jadi berdasarkan pengelompokkan terhadap 16 jenis metode tersebut 

maka peneliti mengambil 8 jenis metode yang digunakan sehingga sampel 

menjadi representative, dimana kriteria pemilihan objek penelitian dilihat 

dari jenis pelayanan kesehatan tradisional yang penggunaan 

pengobatannya paling diminati oleh masyarakat Kabupaten Buleleng. 

Pengelompokan jenis metode yang digunakan didasarkan pada 

                                                           
16

Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, halaman 112  
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pengelompokan riset kesehatan dasar 2013. Adapun rinciannya sebagai 

berikut : 

a. Ramuan (usada, ramuan, terapis SPA) : diteliti dua jenis yaitu ramuan, 

dan terapis spa 

b. Keterampilan tanpa alat (pijat urut, pijat patah tulang, dukun bayi, 

refleksi, sengat lebah, dukun beranak) : diteliti tiga jenis yaitu dukun 

bayi, pijat patah tulang, dan refleksi 

c. Keterampilan dengan alat (akupresur, ahli gigi) : diteliti satu jenis yaitu 

akupresur 

d. Keterampilan dengan pikiran dan energi (supranatural, spiritual, 

paranormal, kebatinan, meditasi) : diteliti dua jenis yaitu spiritual dan 

meditasi (yoga) 

 

8. Metode Penyajian Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana teknik 

pengumpulan datanya melalui teknik wawancara. Dengan demikian maka 

data penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian, maupun gambar 

mengenai hasil atau data yang diperoleh.   

 

9. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran 

kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu 
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dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan 

efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 

Penerapan metodologi ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus 

mendefinisikan konsep, memberi kemungkinan bagi perubahan-

perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik 

dan bermakna di lapangan.17  

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya 

dikembangkan dengan maksud hendak memberikan makna (making 

sense of) terhadap data, menafsirkan (interpreting), atau 

mentransformasikan (transforming) data ke dalam bentuk narasi yang 

kemudian mengarah pada temuan yang bernuansakan proposisi-proposisi 

ilmiah (thesis) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final.18 

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap peraturan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan pelaksanaan 

peraturan terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional dan perlindungan hak atas kesehatan bagi 

masyarakat berdasarkan fakta yang ada. 

 

G. Penyajian Thesis 

 Adapun penyajian dari penulisan tesis ini terdiri dari empat bab 

dengan sistematika sebagai berikut :  

                                                           
17

Burhan Bungin. 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 

halaman 39 
18

Pawito, 2008, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta : LKiS, halaman 101 
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BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang 

sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat.  

Adapun BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan 

tentang inti serta teori yang akan menunjang penelitian seperti pelayanan 

kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional empiris, instrumen hukum pelayanan kesehatan 

tradisional, pemerintah dan tugas pemerintahan, pengawasan, serta 

perlindungan hak atas kesehatan masyarakat.  

Selanjutnya BAB III merupakan bab yang membahas mengenai 

hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi data-data, serta 

uraian mengenai data hasil dari wawancara.  Pembahasan yang dimaksud 

adalah mengenai uraian tentang hasil penelitian yang didapat yakni 

pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris, 

pelaksanaan peraturan terkait pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng Bali terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris dan perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional. 

Terakhir BAB IV merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan 

saran. Simpulan mencakup ringakasan dari hasil penelitian yang didapat. 

Saran ditujukan kepada pengampu kebijakan, penyelenggara pelayanan 
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kesehatan tradisional serta klien dari pelayanan kesehatan tradisional 

(masyarakat). 
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