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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Gambaran Umum Kabupaten Buleleng, Bali 

Bali dengan masyarakat dan budaya yang unik senantiasa 

menampilkan warna budaya lokal di setiap tatanan kehidupan 

masyarakatnya. Banyaknya temuan arkeolog yang ada di Bali dengan 

perpaduan budaya lokal serta budaya luar, menunjukkan perjalanan Bali 

telah melewati alur yang panjang serta melebur dengan wilayah negara 

lain. Provinsi Bali sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan 

perbukitan dimana memiliki relief berupa rantai pegunungan yang 

memanjang dari barat ke timur. Terdapat dua gunung berapi yang masih 

aktif yaitu Gunung Agung (3.142 m) dan Gunung Batur (1.717 m). Rantai 

pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali 

menyebabkan wilayah ini secara geografis terbagi menjadi dua bagian 

yang berbeda yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan 

Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.  

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali 

memanjang dari barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 km, 

secara geografis terletak pada posisi 8  03‟40” - 8  23‟00” lintang selatan 

dan 114   25‟ 55” - 115   27‟ 28” bujur timur. Secara keseluruhan luas 
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wilayah Kabupaten Buleleng 1.365,88 Km2 atau 24,25 % dari luas Provinsi 

Bali. Sebelah utara Kabupaten Buleleng berbatasan dengan laut 

Jawa/Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, 

Tabanan, Badung, dan Bangli, sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Jembrana dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Karangasem. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng merupakan 

daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, sedangkan bagian 

utara merupakan dataran rendah. Kabupaten Buleleng mempunyai dua 

buah danau yaitu Danau Buyan (360 hektar) dan Danau Tamblingan (110 

hektar). 

  Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 kecamatan dan 148 

desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Dusun Kabupaten 
Buleleng 

 

Nomor Nama Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Dusun 

1. Kecamatan Gerokgak 14 desa 73 dusun 

2. Kecamatan Seririt 21 desa 95 dusun 

3. Kecamatan Busungbiu 15 desa 42 dusun 

4. Kecamatan Banjar 17 desa 60 dusun 

5. Kecamatan Sukasada 15 desa 65 dusun 

6. Kecamatan Buleleng 29 desa 93 dusun 

7. Kecamatan Sawan 14 desa 69 dusun 

8. Kecamatan Kubutambahan 13 desa 46 dusun 

9. Kecamatan Tejakula 10 desa 59 dusun 

Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016124 
 

 

                                                           
124

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, 2016, internet, 21 Agustus 2017, 
https://dinkes.bulelengkab.go.id  

https://dinkes.bulelengkab.go.id/
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Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 adalah 

650.100 jiwa, dimana sebaran penduduk tertinggi berada di Kecamatan 

Buleleng. Tingkat pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun 2016, untuk usia 

10 tahun ke atas sebanyak 91,40% penduduk dapat membaca dan 

menulis, sedangkan sebesar 8,6% penduduk tidak dapat membaca dan 

menulis.125 Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang 

ada di Provinsi Bali yang memiliki seni dan budaya yang istimewa. Sama 

dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali, masyarakat Buleleng 

masih memiliki adat dan budaya yang kental baik dalam hal upacara 

keagamaan, kesehatan, perdagangan maupun hal lainnya.126 

 
b. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

 

 

Gambar 3.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terletak di jalan Veteran 

Nomor 15 Singaraja. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  yaitu 

“Masyarakat Sehat Mandiri Menuju Buleleng Sejahtera Berlandaskan Tri 

                                                           
125

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, 2016, Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016, 
Buleleng : Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, halaman 8 

126
Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, 2016, internet, 4 Desember 2017, 

http://dispar.buleleng.go.id  

http://dispar.buleleng.go.id/
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Hita Karana”, dimana gambaran masyarakat Kabupaten Buleleng yang 

ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat yang 

individunya hidup dalam kawasan/lingkungan yang bersih dan sehat, 

berprilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kemampuan menjangkau 

pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. 

Pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki program yang terbagi 

menjadi empat bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, 

serta Bidang Sumber Daya kesehatan. Semua bidang ini mempunyai 

beberapa seksi yang bertanggung jawab atas program masing-masing 

seksi.  

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengkoordinir 

seksi surveilens dan imunisasi, seksi pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular, serta seksi pengendalian dan pencegahan penyakit 

tidak menular. Bidang Pelayanan Kesehatan mengkoordinir seksi 

pelayanan kesehatan primer, seksi pelayanan kesehatan rujukan, dan 

seksi pelayanan kesehatan tradisional. Bidang Kesehatan Masyarakat 

mengkoordinir seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi dan 

pemberdayaan masayarakat, dan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan 

kerja dan olah raga. Bidang Sumber Daya kesehatan mengkoordinir seksi 

kefarmasian, seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga (PKRT), serta seksi sumber daya manusia. 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki 20 Puskesmas 

sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diantaranya Puskesmas 

Tejakula 1, Puskemas Tejakula 2, Puskesmas Kubutambahan 1, 

Puskesmas Kubutambahan 2, Puskesmas Sawan 1, Puskesmas Sawan 

2, Puskesmas Buleleng 1, Puskesmas Buleleng 2, Puskesmas Buleleng 3, 

Puskesmas Sukasada 1, Puskesmas Sukasada 2, Puskesmas Banjar 1, 

Puskesmas Banjar 2, Puskesmas Seririt 1, Puskesmas Seririt 2, 

Puskesmas Seririt 3, Puskesmas Busungbiu 1, Puskesmas Busungbiu 2, 

Puskesmas Gerokgak 1 dan Puskesmas Gerokgak 2. Disamping itu Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng juga memiliki UPTD Depo Farmasi, 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan juga Rumah Sakit Pratama. 

Menilik pada prilaku kesehatan yang dilakukan, masyarakat 

Buleleng yang notabene adat dan budaya masyarakat masih kental, maka 

penduduk di daerah utara Bali ini juga masih sarat dengan adanya 

pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini bisa didapatkan 

dengan mudah akibat promosi mulut ke mulut mengenai kesaktian, 

keajaiban, dan ilmu yang dimiliki oleh para balian atau dukun. Dengan 

demikian dalam hal pengobatan, akan dilakukan bersamaan antara 

pengobatan modern (medis) dan pengobatan tradisional. 

Program Pelayanan Kesehatan Tradisional yang ada di Kabupaten 

Buleleng berada di bawah bidang pelayanan kesehatan khusus untuk 

memantau hal tersebut dimana banyak jenis kesehatan tradisional 

Indonesia berdasarkan budaya yang berkembang saat ini. Berdasarkan 



68 

 

data penyehat tradisional Kabupaten Buleleng Tahun 2016, Kabupaten 

Buleleng mempunyai 301 penyehat tradisional yang tersebar di sembilan 

kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Adapun tabel data sebaran 

penyehat tradisional di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dapat dijabarkan 

dalam tabel 3.2 berikut ini : 

 



 

 

Tabel 3.2 Data Sebaran Penyehat Tradisional di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 
 

No Puske
smas - 

Penyehat Tadisional (hattra) berdasarkan metode yang digunakan  
Jml  Usa

da 
Ramu

an 
Pijat 

Reflek
si 

Pijat  
Patah 
Tulang 

Akupre 
Sur 

(Pijat 
urut) 

Dukun 
Beranak 

Dukun 
Bayi 

SPA Medit
asi 

(Yog
a) 

Spirit
ual 

Paran
ormal 

Kebat
inan 

Supr
anat
ural 

Ahli 
gigi 

Sengat 
lebah 

Alter
natif 

1 Teja I  2   6   4  5   7    24 

2 Teja II    2 5   2         9 

3 Kubu I  1 1 1 2  3 2 1  3 8     22 

4 Sawan 
II 

 1 5  8 1    14     1  30 

5 Bllg I  1  4 4     4  8     21 

6 Suk I  11 3  5     5       24 

7 Suk II  1 3  10  7   3  7     31 

8 Seririt 
I 

18  1 1 18 3          1 42 

9 Busbiu    2 13  7    26 18     66 

10 Ger I  19  7  5        1   32 

Total 18 36 13 17 71 11 17 8 1 31 29 41 7 1 1 1 301 

Sumber Data : Data Sekunder Pengobat Tradisional Kabupaten Buleleng Tahun 2016 



 

 

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat 301 penyehat tradisional 

di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016. Lima (5) penyehat tradisional 

sudah terdaftar (0,02%) di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. 

c. Profil Penyehat Tradisional (Hattra) 

1) Metode ramuan tradisional Indonesia   

Informan memiliki lokasi tempat praktik di Jalan Ahmad Yani 

Singaraja.  Mulai membuka praktik di Singaraja sejak 4 tahun yang lalu 

yakni tahun 2014. Kegiatan pengobatan sudah dilakukan sejak masih 

kecil. Kemampuan pengobatan yang dimiliki didapatkan dari turun 

temurun yakni dari kakek informan yang memang ahli dalam pengobatan 

tradisional. Pengalaman untuk mengobati klien didapatkan informan dari 

Sidoarjo, dan Tuban sewaktu masih muda. Informan juga pernah 

mengikuti pelatihan di Sumatra dan pernah tergabung dalam ITHI (Ikatan 

Thabib Indonesia) Provinsi Aceh. Selanjutnya informan tergabung dalam 

ASPETRI (Asosiasi Pengobatan tradisional Ramuan Indonesia) Wilayah 

Jawa tengah.127 Aspetri yang diikuti informan berdiri tanggal 27 Juni 2005 

dengan akta notaris Nomor : 04 – 14/02/2006 Mitra Depkes RI Surat 

Ketetapan No. BM.01.02.1.6.553 – 8/02/06. Namun, sampai saat ini 

ASPETRI belum terdata di Kabupaten Buleleng. 

 

                                                           
127

 Hasil wawancara rrsponden 1 tanggal 4 Agustus 2017 
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Gambar 3.2 Papan Nama Penyehat Tradisional Metode Ramuan 

 

Gambar 3.3 Ruang Praktik Penyehat Tradisional Metode Ramuan 

 Aspetri sering mengadakan pelatihan dimana pelatihannya 

memberikan sertifikat atau piagam. Klien yang berobat ke tempat informan 

lebih banyak melalui telepon guna menanyakan jenis ramuan yang bisa 

mengobati keluhan mereka. Biasanya klien yang datang mengeluh maag, 

asam urat, rematik, kanker, lemah syahwat, tidak bisa punya keturunan, 

diabetes dan lain-lain. Cara mengobati klien dengan memberikan ramuan 

berupa racikan rempah-rempah dan tumbuhan yang ada, dimana racikan 

tersebut dibuat dalam bentuk pil (bulat)/ramuan kering yang bisa langsung 

dikonsumsi atau serbuk yang bisa langsung diseduh (dapat berupa 

jamu).128 

 

                                                           
128

 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
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2) Metode SPA (Sanus Per Aquam atau Solus Per Aqua) Rumah Cantik 

Kanaya 

Rumah Cantik Kanaya berlokasi di jalan Udayana Timur Nomor 2 

Singaraja. Nomor telepon (0362) 21997. Rumah Cantik Kanaya memiliki 

konsep “menjadi cantik dengan keseimbangan”. Keselarasan hidup 

merupakan dasar dari kesehatan, kecantikan dan kebahagiaan hidup 

manusia. Rumah Cantik Kanaya hadir menawarkan konsep pengetahuan 

dan perawatan menyeluruh (holistik) untuk membangun keseimbangan 

antara kesehatan dan kecantikan pikiran, raga dan jiwa (mind, body and 

soul) melalui program-program perawatan hair care (salon), skin care dan 

body care.129  

Rumah Cantik Kanaya menawarkan berbagai perawatan seperti 

salon dan spa, dimana perawatan yang diberikan yaitu perawatan kulit, 

wajah, dan perawatan badan. Adapun perawatan kulit dan wajah yang 

ditawarkan antara lain : nail only, nail art, French manicure, manicure, 

pedicure, hand spa, foot spa, facial biokos, facial herbal synergy, facial 

mas, facial whitening, facial berlian micridemabrasi, facial jerawat, totok 

wajah (pengencangan kulit wajah melalui penotokan titik-titik akupuntur 

pada wajah), totok aura, therapy mata. 

Selain itu rumah cantik kanaya juga menawarkan perawatan tubuh 

seperti130  

                                                           
129

 Hasil wawancara informan 7 tanggal 8 Agustus 2017 
130

 Brosur Perawatan Rumah Cantik Kanaya 
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a) Massage Spirit (pemijatan dengan mengambil teknik kekayaan budaya 
tertentu di Bali Utara untuk relaksasi dan meningkatkan energi fisik 
amupun psikis) 

b) Massage Swedish (teknik pijat dari budaya Swedia yang dapat 
meningkatkan kesehatan dan kesegaran seketika) 

c) Massage Balinis (perawatan holistik seluruh tubuh, yang mendalam, 
yang menggabungkan akupresur, refleksologi, peregangan dan 
aromaterapi untuk merangsang sirkulasi, mengurangi rasa sakit otot 
dan sendi, dan membawa rasa kesejahteraan, relaksasi yang tenang) 

d) Massage Shiatsu (cara relaksasi yang menggunakan teknik akupresur 
yang diterapkan dengan tangan, ibu jari dan siku dimana shiatsu 
memiliki pengaruh langsung terhadap meridian yang pada 
konsekuensi membantu untuk membuka blokir titik meridian dan 
digunakan untuk mencapai keharmonisan dalam tubuh manusia) 

e) Massage Hot Stone (dengan media batu pegunungan pilihan, pemijitan 
dilakukan pada titik-titik cakra tubuh untuk mentransfer energi positif 
dan mengurangi energi negative, sangat cocok bagi orang yang 
tubuhnya kurang fit) 

f) Totok Tubuh (pemijatan dengan tekanan pada tiitik-titik akupuntur akan 
menghasilkan kondisi dan fisik dan psikis yang rileks tapi bugar) 

g) Lulur Tradisional (massage, scrub dengan susu, butiran buah-buahan 
dan bunga untuk membersihakn kotoran sel-sel kulit mati) 

h) Mandi Susu (massage dan masker dari susu untuk melembutkan dan 
mencerahkan kulit) 

i) Boreh Masker (massage dan masker dengan boreh untuk 
menghilangkan demam dan flu) 

j) Mandi Rempah (massage dan bathing dengan rempah untuk 
menghilangkan nyeri otot dan mengatasi rematik) 

k) Boreh Masker dan Mandi Rempah (menghilangkan demam, flu, nyeri 
otot dan rematik) 

l) Terapi Telinga (menggunakan lilin disertai pemijatan pada titik 
akupuntur akan meningkatkan fungsi telinga serta mengurangi 
penderitaan sinus sekaligus mengangkat kotoran) 

m) SPA Vagina (terapi kuno dengan ramuan herbal dan pijatan untuk 
merapatkan organ intim, menghilangkan keputihan, lender dan bau 
tidak sedap pada organ wanita) 

n) Mandi Aura (terapi tambahan untuk meningkatkan kecantikan aura 
karena berfungsi menghilangkan energi negative yang kadang muncul 
dalam bentuk stress, emosi tidak stabil dan lain-lain) 

o) Ayurvedic Shirodara + keramas (perawatan tradisi kuno dari kitab 
ayurvedic yang bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan 
limfa, relaksasi tinggi dan menghilangkan stres) 

p) Paket SPA Tradisional (menggunakan bahan alami seperti teh, kopi, 
avocado, strawbery) 

q) Kanaya Relaxing, Kanaya Refreshment, Totok Payudara, Refleksi 
(penyembuhan organ-organ bermasalah denagn pemijatan pada kaki),  



74 

 

r) Massage Kaki (untuk relaksasi atau untuk menghilangkan rasa pegal 
dan capek pada kaki).  
 

Untuk melatih ketenangan jiwa, Rumah Cantik Kanaya juga menyediakan 

paket yoga dengan trainer berpengalaman. Rumah cantik kanaya memiliki 

delapan orang terapi dan saat ini ada dua orang sedang training. 

 

Gambar 3.4 Rumah Cantik Kanaya 

3) Metode akupresur (panti pijat akupresur) 

Panti Pijat Akupresur terletak di Desa Kaliasem, Lovina. Panti pijat 

akupresur ini memiliki satu orang terapis. Terapis panti pijat yang menjadi 

informan dalam penelitian ini merupakan penyandang cacat tuna netra. 

Jadi, terapis berada di bawah tanggungan dinas sosial. Asal respoden dari 

Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Terapis pernah mengikuti pelatihan 

akupresur dan sport massage di Bandung selama 1 tahun. Pernah 

mengikuti pelatihan di Solo selama 6 bulan. Pelatihan yang diikuti dibiayai 

oleh Dinas Sosial. Meskipun tempat panti pijat akupresur ini diberikan 

untuk digunakan sebagai praktik akupresur, namun terapis belum 

mendaftarkan dirinya atau dengan kata lain Dinas Sosial belum 

mendaftarkan terapisnya ke Dinas Kesehatan sebagai penyehat 

tradisional. Namun karena informan sudah bisa mendapatkan penghasilan 
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sendiri maka Dinas Sosial sudah melepaskan tanggung jawab dalam 

pembiayaan hidup sehari-hari. Informan mulai melakukan pengobatan 

dengan keterampilan pijat pada tahun 1993 di Denpasar dan selanjutnya 

praktik serta menetap di Singaraja tahun 1994 sampai sekarang. 

Panti pijat akupresur memberikan pelayanan dari pukul 08.00 pagi 

sampai dengan pukul 22.00 wita. Pelayanan dilakukan di ruangan pijat 

yang ada di panti pijat dan kadang-kadang dijemput klien untuk pijat di 

rumah klien. Rata-rata kunjungan ke panti pijat sekitar 5 orang perhari. 

Keluhan klien yang datang biasanya capek, keseleo, sakit kepala, 

gangguan haid, maag, kencing tidak lancar.131  

 

Gambar 3.5 Papan Nama Panti Pijat Akupresur 

 

Gambar 3.6 Ruang Pelayanan Praktik Pijat Akupresur 

 

 

                                                           
131

 Hasil wawancara informan 4 tanggal 6 Agustus 2017 
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4) Metode pijat patah tulang 

Praktik pijat patah tulang ini terletak di Kelurahan Kendran 

Kecamatan Buleleng. Sosok terapis yang digunakan sebagai informan 

dalam penelitian ini sudah berumur 95 tahun namun masih aktif 

melakukan pelayanan pengobatan patah tulang. Kemampuan dalam 

melakukan pijat patah tulang ini didapatkan secara turun temurun yakni 

dari orang tua dan diajarkan oleh temannya yang juga seorang dokter 

dengan memberikan buku berupa gambar tulang dan sendi. Terapis 

sudah melakukan keterampilan pijat dan mengobati klien patah tulang 

sejak zaman Jepang menjajah Indonesia. Terapis juga pernah memiliki 

piagam penghargaan dan terdata di Kejaksaan pada tahun 1990 serta 

sering melakukan pelatihan yang diadakan di luar daerah seperti di 

Sukabumi. Rata-rata klien yang berobat ke praktiknya sekitar empat orang 

per hari. Kliennya banyak yang berasal dari luar daerah dan tidak 

menutup kemungkinan dari luar Bali seperti dari Lumajang, Pasuruan, 

Solo. Keluhan klien biasanya patah, retak, lepas tulangnya.132  

  

Gambar 3.7 Piagam Penghargaan dan Surat Terdaftar Penyehat 
Tradisional Pijat Patah Tulang 

 
 

                                                           
132

 Hasil wawancara informan 3 tanggal 5 Agustus 2017 
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5) Metode dukun bayi 

Dukun bayi ini bertempat tinggal di Desa Pegayaman Kecamatan 

Sukasada. Umur informan berkisar 110 tahun. Informan merupakan sosok 

yang sangat dipercaya di desanya dan sudah melakukan pelayanan sejak 

masih muda. Keterampilan pijat bayi didapatkan berasal dari keterampilan 

turun-temurun yaitu dari datuk/kakek. Informan dulunya adalah seorang 

asisten bidan dan pernah magang di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Buleleng selama satu tahun. Selesai di rumah sakit, informan 

melakukan pijat di rumahnya sendiri yang terletak di Desa Pegayaman. 

Klien yang berobat rata-rata tiga sampai empat klien. Klien informan 

berasal dari berbagai daerah bahkan sampai ke luar negeri. Keluhan klien 

lebih banyak karena anaknya sakit, dan tidak bisa punya anak.133 

 

Gambar 3.8 Terapis Dukun Bayi 

6) Metode refleksi/AB Semesta (Refleksi & Massage) 

AB Semesta (Refleksi & Massage) berdiri pada tahun 2014 

tepatnya tanggal 10 Agustus 2014. AB Semesta menawarkan perawatan 

seperti pijat refleksi, balinese massage, thailand massage, stone 

                                                           
133

 Hasil wawancara informan 6 tanggal 9 Agustus 2017 
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massage, facial dan luluran. AB Semesta memiliki 10 orang terapis yang 

semuanya dilatih oleh pemilik dari AB Semesta, dimana pemilik AB 

Semesta ini sudah memiliki keterampilan refleksi dan massage selama 20 

tahunan, dan membuka praktik di Denpasar dan Singaraja. Dulunya 

informan bekerja di denpasar dan mendapatkan pelatihan namun tidak 

mendapatkan sertifikat. Lokasi AB Semesta terletak di jalan Tasbih dan 

juga ada di Banyuasri. Klien yang datang minimal empat klien per hari 

dengan keluhan pegal, capek, sakit kepala dan lain-lain. Metode 

pengobatan yang dilakukan jika sakit kepala klien akan di refleksi di 

telapak kaki namun jika sakit punggung maka dilakukan massage. 

Refleksi dilakukan dengan menggunakan tangan dan krim massage, 

selain itu terapis juga harus tahu titik-titik akupuntur pada kaki.134 

 

Gambar 3.9 Papan Nama AB Semesta (Refleksi) 

7) Metode spiritual 

 Informan yang melakukan pengobatan dengan metode spiritual 

dalam penelitian ini dijuluki sebagai “balian” (dokter Bali). Balian ini 

merupakan salah satu balian di Desa Kubutambahan, bernama Jro Luh 

Kindri, bertempat tinggal di Gang Arjuna, Banjar Tegal, Desa 

                                                           
134

 Hasil wawancara informan 2 tanggal 8 Agustus 2017 
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Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Jro luh 

Kindri berumur 76 Tahun, berjenis kelamin perempuan, beliau seorang 

janda yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya sejak 42 Tahun 

yang lalu, memiliki 4 orang anak yang semua sudah menikah dan 

menetap di Denpasar bekerja bersama istrinya.   

Klien yang ditangani oleh Jro Luh Kindri adalah klien dari segala 

jenis usia, segala jenis masalah baik sakit secara medis maupun non 

medis, dan membantu seluruh permasalahan hanya dengan cara 

mepinunas kepada Ida Pedanda Lingsir/Ida pedande Sakti wawu rauh 

yang menjadi media untuk penyampaian ke Tuhan. Pasien yang datang 

tiap hari rata-rata 10-20 orang dengan alamat yang tidak hanya di Bali 

namun di luar Bali, tokoh-tokoh Bali pun sering ke tempat Jro Luh Kindri 

untuk sembahyang dan memohon kesehatan. Selain masyarakat lokal, 

banyak juga dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Lombok untuk meminta 

pengobatan. Metode pengobatan yang dilakukan adalah dengan 

melakukan persembahyangan kepada Tuhan dan meminta petunjuk 

Tuhan agar diberikan kesembuhan.135 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Ijin Praktik Penyehat Tradisional Metode Spiritual 
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Gambar 3.11 Pelinggih Di Kamar Suci Penyehat Tradisional 

Metode Spiritual 

8) Metode meditasi (yoga)  

Praktik meditasi atau yang sering dikenal sebagai Yoga juga 

banyak terdapat di daerah Bali Utara. Seperti juga dengan praktik meditasi 

yang dilakukan di Pasraman Atman Budhi Denta yang berlokasi di Jalan 

Meduwekarang Gang Kahuripan Nomor 2 Kubutambahan Buleleng. 

Disamping sebagai tempat pengobatan dengan metode agama dan 

meditasi. 

Pasraman ini mulai tanggal 7 Juli 2007. Keterampilan yoga ini 

didapatkan dengan belajar dari “guru” almarhum. Klien yang berobat rata-

rata 10 orang setiap minggu. Metode pengobatannya pun dengan 

melakukan sembahyang dan meditasi serta memohon kepada Tuhan agar 

diberikan kesembuhan. Setelah itu akan diberikan tirta (air suci) untuk 

penyembuhannya. Pasraman Atman Budhi Denta ini juga merupakan 

perguruan dari Raja Yoga dimana aliran yang dianut adalah aliran Siwa 

Budha. Pasraman ini memiliki siswa yang memang berminat melakukan 

pendalaman di bidang yoga khususnya samadhi. Siswa dan pelatih 

berjumlah 20 orang dan tata tertib siswa ditempel di dinding sebelah utara 
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ruangan Samadhi. Para siswa akan disumpah terlebih dahulu sebelum 

menjadi siswa.  

Pelaksanaan yoga samadhi oleh siswa dilakukan setiap hari kamis, 

purnama dan tilem dari pukul 21.00 sampai dengan 01.00 pagi dan 

melakukan puasa setiap hari kamis yang bertujuan untuk kesehatan serta 

pengendalian diri. Para siswa banyak yang berasal dari masyarakat yang 

dulunya berobat kesana. Biasanya para siswa yang ada dan berlatih yoga 

(meditasi) memiliki tujuan agar mendapatkan ketenangan lahir dan batin 

sehingga terlepas dari penyakit yang mengganggu kesehatan khususnya 

psikologis.136 

 

Gambar 3.12 Tempat Melakukan Pengobatan dan Yoga Samadhi 
 
 

2. Hasil Wawancara 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melakukan tugas dan fungsi 

sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam peraturan perundang-

undangan. Sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Bupati 
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Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat 

Daerah Kabupaten Buleleng, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

melakukan tugas pokok yakni melaksanakan kewenangan otonomi daerah 

Kabupaten di bidang kesehatan. 

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng mulai menyusun strategi terkait pengembangan 

program pelayanan kesehatan tradisional, dimana sebelumnya pelayanan 

kesehatan tradisional ini merupakan perkembangan dari program 

pengobatan tradisional sesuai KEPMENKES Nomor 

1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan pengobatan 

tradisional. Adapun strategi terkait pengembangan program pelayanan 

kesehatan tradisional dimulai dari pendataan sampai dengan pembinaan 

terhadap praktik-praktik kesehatan tradisional dimana program kesehatan 

tradisional ini masuk ke dalam program pelayanan kesehatan primer yaitu 

pada bagian pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya sejak tahun 2016, 

berdasarkan acuan dari pusat, program pelayanan kesehatan tradisional 

ini mulai lebih dikembangkan lagi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng. Tahun 2017 tepatnya Bulan Pebruari 2017, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng melakukan perombakan terhadap susunan struktur 

organisasi dimana seksi kesehatan tradisional sudah berdiri sendiri 

dibawah bidang pelayanan kesehatan.137  
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Pelayanan Kesehatan Tradisional yang ada di Kabupaten Buleleng 

terdiri dari pelayanan kesehatan tradisional empiris dan juga mulai 

mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dengan 

melatih tenaga kesehatan yang ada di puskesmas sebagai tenaga 

kesehatan tradisional. Berdasarkan data penyehat tradisional Kabupaten 

Buleleng Tahun 2016, Kabupaten Buleleng mempunyai 301 penyehat 

tradisional yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten 

Buleleng. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional memiliki tugas dan 

fungsi :  

1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

berdasarkan data program bidang Pelayanan Kesehatan dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

2) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

3) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan 

4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

5) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan 

dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

Guna memenuhi tugas dan fungsinya, maka seksi pelayanan kesehatan 

tradisional melakukan kegiatan seperti melaksanakan pembinaan, 

pengawasan, evaluasi, tindak lanjut serta pelaporan terhadap pelayanan 

kesehatan tradisional yang ada di Kabupaten Buleleng. Program Seksi 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 
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tersebut sudah tersusun dalam POA (Planning Of Action) dimana dalam 

perencanaan ditetapkan bahwa setiap tahun melakukan pembinaan dan 

pengawasan, dengan rincian setiap bulan langsung terjun ke lapangan 

bersama dengan tim kesehatan tradisional guna meninjau secara bergilir 

praktik pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan rencana yang 

telah disusun.138 

1) Pembinaan 

Pembinaan dilakukan ke penyehat tradisional yang ada di desa 

dengan terjun langsung ke lapangan oleh seksi pelayanan kesehatan 

tradisional bersama dengan petugas puskesmas pemegang program 

kesehatan tradisional yang mengetahui keberadaan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris yang ada di wilayah kerjanya. Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng akan memberikan surat kepada puskesmas dan 

tembusan ditujukan ke desa. Pembinaan yang dilakukan berupa 

sosialisasi peraturan terkait pelayanan kesehatan tradisional, metode dan 

bahan yang digunakan, persiapan lingkungan baik penyediaan sarana, 

prasarana serta ruangan untuk praktik, dan pengadaan pelatihan bagi 

penyehat tradisional. Pelatihan terhadap penyehat tradisional (hattra) ini 

belum dapat terlaksana karena terbentur biaya dan saat ini seksi 

pelayanan kesehatan tradisional masih fokus untuk melakukan 

pendataan, sosialisasi dan penilaian teknis terhadap penyehat tradisional 
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yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Hattra yang ada di Kabupaten 

Buleleng mayoritas menggunakan empiris secara turun temurun. Jadi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng belum bisa mengadakan pelatihan. 

Pelatihan yang sudah dilakukan ke petugas puskesmas antara lain 

keterampilan (asuhan mandiri) dan tanaman obat keluarga (TOGA). 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat ini sudah 

melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kesehatan yang ada di UPTD 

puskesmas melalui pelatihan tenaga kesehatan tradisional yang diadakan 

di Dinas Kesehatan Provinsi. Kabupaten Buleleng memiliki 20 puskesmas, 

yang masing-masing memiliki pemegang program kesehatan tradisional. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat ini sudah mempunyai 20 

tenaga kesehatan tradisional yang telah dilatih dan tersebar di masing-

masing puskesmas. Tujuan pengadaan pelatihan tersebut adalah agar 

petugas kesehatan puskesmas dapat langsung memberikan perawatan 

atau pelayanan kesehatan tradisional kepada masyarakat secara aman 

dan sekaligus dapat melatih serta membina penyehat tradsional yang ada 

di wilayah kerjanya. Adapun tahapan yang dilakukan yakni pertama 

tenaga kesehatan puskesmas dilatih di tingkat provinsi, kemudian di data 

kembali oleh dinas kesehatan kabupaten dan barulah tenaga kesehatan 

tradisional tersebut melakukan pelayanan di puskesmas, di luar gedung, 

maupun di posyandu. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat ini juga sedang 

menggalakkan masyarakat untuk memanfaatkan tanaman obat keluarga 
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(TOGA) dimana sudah dilaksanakan pembinaan serta lomba TOGA 

tingkat desa/kecamatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng juga 

sedang mengembangkan asuhan mandiri akupresur, Pelayanan tersebut 

diberikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan tradisional yang ada 

di puskesmas dan sudah mendapatkan pelatihan dengan pembinaan dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.  

2) Pengawasan 

Pengawasan dilakukan untuk melihat kesesuian antara peraturan 

dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Selama melaksanakan 

pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dibantu oleh 

pemegang program kesehatan tradisional yang ada di UPTD puskesmas 

dan sekaligus sebagai tenaga pengawas. Adapun kegiatan pengawasan 

yang dilakukan oleh seksi pelayanan kesehatan tradisional meliputi 

pendataan (dilakukan kembali karena adanya perombakan struktur 

organisasi) terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang ada di 

Kabupaten Buleleng, melakukan inspeksi terhadap pelayanan kesehatan 

tradisional yang dilakukan apakah sesuai dengan aturan atau tidak, serta 

melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh para 

penyehat tradisional.  

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan laporan penyehat tradisional, 

aduan masyarakat serta hasil temuan tim pengawas. Ketiga aspek 

tersebut kemudian diverifikasi. Apabila ada temuan terkait pelanggaran 

maka akan dipilah apakah termasuk pelanggaran etik atau bukan 
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pelanggaran etik. Jika termasuk pelanggaran etik maka proses 

pemecahan masalahnya akan dilakukan bersama dengan asosiasi 

penyehat tradisional sedangkan jika termasuk bukan pelanggaran etik 

maka, oleh kepala dinas kesehatan, akan dipilah kembali apakah 

termasuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum.  

Pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti oleh penyidik yang sudah 

tercantum pada Keputusan Bupati Buleleng Nomor 440/129/HK/2017 

tentang Tim Pembina dan Penilai Lomba Taman Obat Keluarga Dan Tim 

Pembina Dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Tingkat 

Kabupaten Buleleng Tahun 2017. Pelanggaran administrasi akan 

ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran 

lisan, teguran tertulis, bahkan berupa pembatalan rekomendasi STPT atau 

izin usaha. Selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali dan jika tetap 

tidak ada perubahan namun masih melakukan praktik maka akan 

ditindaklanjuti bersama yakni melalui tindakan penertiban dengan 

melibatkan lintas program dan lintas sektor.139 

Menilik hal tersebut jadi pengawasan yang dilakukan terhadap 

pelayanan kesehatan tradisional melibatkan kerjasama lintas sektor dan 

lintas program. Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 

440/129/HK/2017 tentang Tim Pembina dan Penilai Lomba Taman Obat 

Keluarga Dan Tim Pembina Dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan 
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 Gede Artamawan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, 

wawancara tanggal 7 Agustus 2017 
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Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2017, ditetapkan bahwa 

tim Pembina dan Pengawas pelayanan kesehatan tradisional sesuai 

diktum KESATU mempunyai tugas : 

1) melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan tradisional; 
2) melakukan pengawasan teerhadap pelayanan kesehatan 

konvensional maupun pengobatan tradisional yang dilakukan 
pada sarana pelayanan kesehatan secara berkelompok maupun 
perorangan; 

3) melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan 
konvensional dan pelayanan pengobatan tradisional yang 
dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan secara 
berkelompok maupun perorangan; 

4) mendorong pengobat tradisional untuk mendapatkan ijin 
(STPT/SIPT); 

5) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati  
 

Dalam Keputusan Bupati Buleleng tersebut tercantum bahwa susunan tim 

pembina dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional tahun 2017 

terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai penasehat; Sekretaris Daerah 

Kabupaten Buleleng sebagai penanggung jawab; Asisten Administrasi 

Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai 

koordinator; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagai ketua; 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai sekretaris sedangkan 

anggotanya terdiri dari Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah 

Kabupaten Buleleng; Asisten Inteligent Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Buleleng; Kasat Reserse Kepolisian Resort Buleleng; Kepala Kesatuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng; Kepala Seksi Pelayanan 

Tradisional Ni Putu Sweteni; Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Ni Luh  Putu Sri Mahartini, SKM; I Made Sura Redita, dan Gede Wahyu 

Kurniasa.  
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Pengawasan terhadap metode, alat, bahan, sarana dan prasarana 

yang digunakan penyehat tradisional melibatkan kerjasama lintas program 

yakni dengan melakukan kerja sama dengan bagian program kesehatan 

lingkungan, farmasi, dan pelayanan kesehatan rujukan. Kerjasama 

dengan bagian farmasi terutama dilakukan dalam melakukan penilaian 

terhadap bahan seperti obat atau ramuan yang digunakan dalam 

pengobatan. Bagian kesehatan lingkungan dilakukan untuk melakukan 

penilaian terhadap sarana dan prasarana yang digunakan, sedangkan 

bagian pelayanan kesehatan rujukan untuk melakukan penilaian terhadap 

pelayanan kesehatan tradisional yang memang diperlukan rujukan ke 

fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.  

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng juga melakukan kolaborasi 

dengan Asosiasi Penyehat Tradisional Wilayah Bali dan masyarakat 

dalam melakukan pengawasan. Asosasi penyehat tradisional terdapat di 

Provinsi Bali sebanyak lima (5) asosiasi dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Asosiasi Penyehat Tradisional Wilayah Bali 

No
mor 

Nama Asosiasi Jenis 
Rekomendasi 

Alamat Ketua 

1 Perkumpulan 
Akupunturis Indonesia 
(PAKSI) 

Akupuntur Gatotsubroto 
Timur Nomor 88X 
Denpasar Timur 

I Wayan 
Sukerta, 
SKM 

e.  Asosiasi Praktisi Pijat 
Pengobat Tradisional 
Indonesia  

Pijat/Akupuntur Jalan Siulan Gang 
Sekar Sari XIII 
Nomor 25B 

I Wayan 
Sukerta, 
SKM 

3 Ikatan Pengobat 
Tradisional Indonesia 
(IPATRI) 

Selain Asosiasi 
lainnya 

Jalan Cut Nyak 
Dien Nomor 3 
Denpasar (UPT. 
JKBM) 

Prof. 
Nyoman 
Adiputra 

4 Bali Spa Wellnes 
Asociation 

Terapis Spa Jalan Champlung 
Tanduk Gang 

Alexandra 
Sutopo 
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Bunga Kecil 
Seminyak Nomor 
6 Kuta 

5 Asosiasi Spa Terapis 
Indonesia (ASTI) 

Terapis Spa Yayasan Bali Citra 
Internasional Jalan 
Buluh Indah 
Denpasar 

Gede 
Darma 

Sumber : Data Sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 2017 
 

Adapun program yang dilakukan antara lain seksi kesehatan 

tradisional setiap tahunnya turun ke lapangan bersama tim kesehatan 

tradisional puskesmas dimana puskesmas wajib mengetahui 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional yang ada di wilayah kerja 

mereka. Seksi pelayanan kesehatan tradisional beserta tim puskesmas 

akan memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris serta memeriksa legalitas yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris.140 

Dalam hal ini penyehat tradisional wajib memiliki Surat Terdaftar 

Penyehat Tradisional, dimana STPT merupakan sarana yang digunakan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk melakukan 

pengawasan. Penyehat tradisional membuat surat permohonan kepada 

instansi yang melaksanakan perijinan yakni Dinas Penanaman Modal dan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu. Penyehat tradisional juga melampirkan 

surat pernyataan penyehat tradisional, fotokopi KTP yang masih berlaku, 

pas photo 4x6 cm sebanyak dua lembar, surat keterangan domisili dari 
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 Ni Putu Sweteni, Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional, Wawancara Tanggal 5 Agustus 
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Lurah/Kepala Desa, surat pengantar penyehat tradisional dari puskesmas, 

surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota dan surat keterangan 

magang dari penyehat tradisional senior. Jadi alur pembuatan STPT 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Alur Pengurusan STPT  
 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki kewajiban untuk 

memberikan rekomendasi bagi penyehat tradisional. Rekomendasi 

tersebut diberikan setelah penyehat tradisional mendapatkan surat 

pengantar pendaftaran sebagai penyehat tradisional dari puskesmas 

wilayah kerjanya. Kemudian dilakukan penilaian teknis terhadap 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional. Adapun tim tersebut 

merupakan tim dari kerjasama lintas program yang ada di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng seperti bagian kesehatan lingkungan 

yang akan menilai ruangan dan lingkungan tempat praktik dilaksanakan, 

bagian farmasi yang akan menilai ramuan atau obat yang digunakan, 

serta bagian kesehatan tradisional sebagai penilai dari legalitas penyehat 

tradisional serta metode yang digunakan. Teknis penilaian tercantum pada 

Lurah/Kepala Desa 
 

Puskesmas 
 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buleleng 
 

Dinas Penanaman Modal 
dan Perijinan Terpadu 
Satu Pintu 
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Form Instrumen Penilaian Teknis Penyehat Tradisional (Perorangan) 

Rekomendasi Penerbitan STPT dimana form instrument ini sesuai dengan 

apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 

2016.141 

Form Instrumen Penilaian Teknis Penyehat Tradisional 

(Perorangan) Rekomendasi penerbitan STPT mencakup : Penyehat 

tradisional (asal ilmu dan pengetahuan kesehatan tradisional dan sehat 

jasmani), cara perawatan, sarana (ruang pelayanan, ruang penunjang 

tersedia ruang tunggu, toilet, WC yang terpisah dari ruang pelayanan dan 

sarana cuci tangan, ruang administrasi sebagai tempat pendaftaran dan 

penyimpanan data klien), serta alat & teknologi (Bentuk alat, tidak bersifat 

invasive, resiko rendah, tidak menggunakan bahan yang dilarang dan 

tidak melebihi batas kadar yang ditentukan, ada bukti keamanan dan 

manfaat alat, memenuhi persyaratan spesifikasi/ada sertifkat produksi, 

ada izin edar untuk alat yang diimpor). 

Apabila penyehat tradisional dinyatakan layak berdasarkan form 

instrument penilain teknis tersebut, barulah surat rekomendasi diberikan. 

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng, maka penyehat tradisional mengurus ijin mereka ke Dinas 

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki pedoman dalam 

melakukan pengawasan dimana pedoman tersebut berdasarkan dari 
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016. 

Adapun form instrumen pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng mencakup komponen penilaian terhadap : Dokumen STPT 

(keabsahan dan masa berlaku), papan nama dan kodefikasi penomoran, 

jenis pelayanan kesehatan tradisional, sarana, prasarana, alat dan 

teknologi kesehatan tradisional. 

Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng juga 

melaksanakan pengawasan dengan melibatkan masyarakat dengan 

menyampaikan keluhan selama mendapatkan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris ke puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng. 

3) Evaluasi dan tindak lanjut 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selanjutnya Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng akan melakukan evaluasi dan 

menetapkan tindak lanjut apabila terdapat ketidaksesuaian dengan syarat 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti yang 

telah diungkapkan sebelumnya jika terdapat pelanggaran etik maka akan 

dikaji bersama dengan asosiasi penyehat tradisional. Jika terdapat 

pelanggaran administrasi maka akan diberikan sanksi administrasi berupa 

teguran lisan.  

Biasanya Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng akan memberikan 

pembinaan terhadap hattra yang melanggar dan selanjutnya dievaluasi 

kembali. Seperti halnya kondisi hattra saat ini yang sebagian besar belum 



94 

 

mempunyai STPT, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

memberikan advice dan pembinaan agar segera mengurus dan membuat 

STPT. Hal tersebut akan dibantu dan dikoordinasikan juga oleh pemegang 

program kesehatan tradisional yang ada di puskesmas.  

4) Pelaporan 

Masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional 

empiris (hattra) mengumpulkan laporan kepada puskesmas. Laporan 

tersebut berupa pelaporan kunjungan harian klien pelayanan kesehatan 

tradisional. Hattra juga membuat catatan klien yang berisi keluhan serta 

tindakan yang dilakukan terhadap klien dan dilaporkan pada laporan 

kunjungan klien. Laporan yang telah dikumpulkan oleh hattra ke 

puskesmas akan dijadikan satu dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

akan melaporkan kegiatan ke Dinas Kesehatan Provinsi barulah Dinas 

Kesehatan Provinsi melapor ke pusat. Hal tersebut rutin dilakukan setiap 

bulan. Adapun pelaporan yang dibuat antara lain laporan pendataan dan 

laporan pelayanan.  

 Adapun dalam melaksanakan pengawasan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng merasakan beberapa kendala dimana selama proses 

pendataan dan pembinaan ada beberapa penyehat tradisional yang 

memang umurnya sudah lanjut usia namun klien nya sangat banyak. Jadi, 

susah untuk dilakukan pembinaan. Begitu pula selama ini masyarakat 

juga belum pernah mengajukan keluhan ke puskesmas  ataupun ke Dinas 
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Kesehatan Kabupaten Buleleng terkait pelayanan kesehatan tradisional 

empiris yang digunakan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

belum bisa memaksimalkan pengawasan terhadap upaya kesehatan 

masyarakat yang ada. 

 

b. Hasil wawancara terhadap informan penyehat tradisional 

Aspek penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional yang wajib 

untuk diawasi jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (3) yakni penyehat tradisional, 

sarana prasarna, tindakan yang dilakukan penyehat tradisional terhadap 

klien dan ramuan, alat serta teknologi yang digunakan oleh penyehat 

tradisional. Hasil penelitian berdasarkan wawancara terhadap penyehat 

tradisional dapat dilihat sebagai berikut : 

1) Penyehat tradisional  

Pengawasan terhadap penyehat tradisional meliputi : 

a) STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) 

Dari hasil wawancara terhadap delapan informan penyehat 

tradisional dengan metode atau cara yang berbeda maka didapatkan hasil 

jika seluruh informan belum memiliki surat terdaftar penyehat tradisional. 

Beberapa informan berpendapat jika memang untuk pijat terutama untuk 

refleksi dan akupresur harus tahu titik-titik akupunturnya dan memang 

lebih dominan ke kesehatan. Namun mereka tidak mengetahui alur 

perijinannya terkait kewajiban menyertakan surat terdaftar atau 
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rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng karena selama ini 

belum pernah ada yang memberikan informasi terkait hal tersebut.142 

Ada juga informan yang mengatakan jika belum mengurus 

pendaftaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng karena tidak tahu 

harus mengurus ijin dari mana dan dirinya juga sudah berusia lanjut jadi 

tidak berpikir mengenai surat atau syarat yang wajib dipenuhi apalagi 

mereka sudah mempunyai pengalaman hampir lebih dari 20 tahun.143 

Selain itu informan juga ada yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu 

syarat yang harus dilakukan karena dirinya ada dibawah tanggungan 

Dinas Sosial.144 Ada juga informan yang memiliki kesibukan sehingga 

tidak sempat mengurus syarat yang harus dipenuhi meskipun sudah 

pernah didatangi oleh petugas puskesmas.145 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, 

kebanyakan informan tidak tahu ada peraturan terkait kewajiban bahwa 

harus terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Mereka 

berpendapat jika sebaiknya dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan 

terkait aturan yang ada.  

b) Surat Izin 

Berdasarkan wawancara dengan delapan informan, dua 

diantaranya yakni metode refleksi dan SPA melakukan praktik bersamaan 

dengan terapi lainnya dan memang sudah memiliki izin usaha dimana izin 

                                                           
142

 Hasil wawancara informan 2 dan 7 tanggal 8 Agustus 2017 
143

 Hasil wawancara informan 3,5,6,dan 8 tanggal 5-10 Agustus 2017 
144

 Hasil wawancara informan 4 tanggal 6 Agustus 2017 
145

 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
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usahanya didapatkan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu, namun terapis-terapis yang ada belum terdaftar di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng.146. Sedangkan dua lainnya mempunyai 

izin dari tempat yang berbeda namun tahun izinnya sudah lama dan tidak 

berlaku lagi dimana satu informan mendapatkan izin dari Dinas Sosial 

pada tahun 1983147 sedangkan satu informan lainnya mendapatkan izin 

dari kejaksaan pada tahun 1990.148 Tiga informan melakukan praktik 

secara mandiri dan tidak mempunyai surat izin usaha selanjutnya satu 

informan lagi yakni hattra metode akupresur dimana informan memang 

berada di bawah tanggungan Dinas Sosial dan tidak tahu mengenai 

aturan yang ada.149 

c) Papan nama hattra 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa ada penyehat 

tradisional (lima informan) yang memang sudah memasang papan nama 

dan ada juga yang belum memasang papan nama (tiga informan). Namun 

penyehat tradisional yang memasang papan nama masih belum sesuai 

dengan ketentuan yang ada seperti tidak mencantumkan nama terapis 

dan STPT-nya. Informan berpendapat jika masyarakat di sekitar mereka 

sudah mengetahui nama mereka dan tindakan yang dilakukan jadi mereka 

tidak memasang papan nama.150 

                                                           
146

 Hasil wawancara informan 2 dan 7 tanggal 8 Agustus 2017 
147

 Hasil wawancara informan 3 tanggal 5 Agustus 2017 
148

 Hasil wawancara informan 5 tanggal 10 Agustus 2017 
149

 Hasil wawancara informan 4 tanggal 6 Agustus 2017 
150

 Hasil wawancara informan 5,6 dan 8 tanggal 9-10 Agustus 2017 
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d) Asal kemampuan pengobatan dan lamanya melakukan pelayanan 

pengobatan tradisional 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata penyehat 

tradisional yang menjadi informan (delapan informan) mendapat 

keterampilan dari turun temurun ataupun dari pelatihan. Adapun lama dari 

pengobatan yang dijalankan beragam. Antara lain terapis meditasi dan 

SPA selama 8 sampai 10 tahun, terapis refleksi dan akupresur selama 

lebih dari 20 tahun, terapi ramuan selama 30 tahun, terapi spiritual selama 

40 tahun, bahkan terapis pijat patah tulang selama 74 tahun serta terapis 

dukun bayi selama lebih dari 90 tahun.  

Informan berpendapat jika sudah lama memiliki pengalaman untuk 

mengobati kliennya dan kebanyakan dari informan mendapatkan 

pengalaman mengobati dari keturunan orang tua atau kerabat mereka.151 

Beberapa informan juga mengatakan mendapatkan pengalaman dan ilmu 

dari mengikuti pelatihan-pelatihan.152 

e) Sertifikat kompetensi dan pelatihan 

Beberapa terapis ada yang memang memiliki sertifikat (tiga 

metode/informan) dan ada pula yang belum memiliki sertifikat (lima 

metode/informan). Hal tersebut dikarenakan faktor dari umur153 serta tidak 

mengetahui bahwa sertifikat digunakan untuk administrasi pengurusan 

ijin.154 Informan berpendapat jika pelatihan sangat penting dilakukan 

                                                           
151

 Hasil wawancara informan 1,3,5,6, dan 8 tanggal 4-10 Agustus 2017 
152

 Hasil wawancara informan 1, 2 dan 7 tanggal 4-10 Agustus 2017 
153

 Hasil wawancara informan 3,5 dan 6 tanggal 5,9,10 Agustus 2017 
154

 Hasil wawancara informan 2 dan 7 tanggal 8 agustus 2017 
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karena dengan pelatihan akan meningkatkan ilmu serta keterampilan yang 

mereka miliki. Jadi, tindakan yang dilakukan tepat sesuai dengan 

kebutuhan serta keluhan sakit yang diderita klien. Keterampilan pijat 

terutama akupresur, refleksi dan SPA wajib mengikuti pelatihan karena 

para terapis harus mengetahui titik-titik akupuntur dan saraf, dimana jika 

salah menentukan titik akupuntur dan saraf bisa berakibat fatal pada 

klien.155 

Di samping itu informan juga berpendapat jika menggunakan obat 

tradisional walaupun dalam bentuk jamu atau ramuan tradisional lainnya 

diperlukan pula pelatihan terkait kegunaan/manfaat bahan ramuan yang 

digunakan. Seperti halnya jika menggunakan jamu atau ramuan kering 

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, jadi terapis harus mengetahui 

manfaat yang tepat dari tumbuhan tersebut sehingga tepat juga digunakan 

untuk menyembuhkan atau mengatasi keluhan klien dan tidak 

menimbulkan atau menambah efek samping/keluhan lainnya.156 Begitu 

pula dengan melakukan meditasi, harus dilatih walaupun kegiatannya 

hanya duduk dan mengatur ketenangan pikiran, namun terkait teknik 

pernapasan dan posisi yang salah juga dapat berakibat fatal karena akan 

mempengaruhi saraf tubuh.157 Namun, ada juga informan yang 

berpendapat jika tidak perlu dilakukan pelatihan karena memang 

ilmu/keterampilan yang didapat berasal dari bawaan lahir dan diberkati 
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 Hasil wawancara informan 2,3,4,6 dan 7 tanggal 5-10 Agustus 2017 
156

 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
157

 Hasil wawancara informan 8 tanggal 9 Agustus 2017 
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oleh Tuhan jadi jika kita dan klien iklas dan berpikir untuk sembuh maka 

klien tersebut akan sembuh dengan sendirinya.158 

f) Kode etik 

Sebagian besar informan tidak terdaftar dalam asosiasi penyehat 

tradisional dan tidak mengetahui adanya kode etik bagi penyehat 

tradisional. Mereka berpendapat jika tidak tahu harus bergabung dalam 

asosiasi apa karena memang selama ini kebanyakan penyehat tradisional 

yang ada belum tahu mengenai hal yang harus dipenuhi.159 Ada satu 

informan yang memang sudah bergabung dalam asosiasi penyehat 

tradisional ramuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah.160  

g) Jumlah klien 

Jumlah klien dari delapan informan rata-rata lebih dari 4 orang per 

hari.161 Bahkan ada informan yang mengatakan jika klien yang datang 

hampir 10-20 orang tiap harinya.162 Banyak juga klien yang datang berasal 

dari luar daerah seperti Lumajang dan Pasuruan163, bahkan juga ada yang 

berasal dari Sumatra, Lombok, serta pernah juga tokoh Bali datang untuk 

berobat.164 

h) Keluhan atau masalah yang diderita klien 

Klien yang berobat ke tempat delapan informan pengobatan 

tradisional ini mempunyai keluhan beraneka ragam. Mulai dari sakit 
                                                           

158
 Hasil wawancara informan 5 tanggal 9 Agustus 2017 

159
 Hasil wawancara informan 2,3,4,6,7,dan 8 tanggal 5-10 Agustus 2017 

160
 Hasil wawancara informan 1tanggal 4Agustus 2017 

161
 Hasil wawancara informan 1,2,3,4,6,7,dan 8 tanggal 4-10 Agustus 2017 

162
 Hasil wawancara informan 5 tanggal 9 Agustus 2017 

163
 Hasil wawancara informan 3 tanggal 5 Agustus 2017 

164
 Hasil wawancara informan 5 tanggal 9 Agustus 2017 
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kepala, sakit pinggang, badan pegal, atau ingin refresing.165 Ada pula 

yang mempunyai keluhan tulang patah atau retak,166 lemah syahwat, tidak 

punya anak, maag, sakit hernia167 bahkan ada yang mengobati klien 

dengan keluhan masalah medis sampai dengan non medis.168  

i) Pencatatan 

Kebanyakan informan tidak pernah melakukan pencatatan (enam 

informan). Mereka memang tidak mengetahui jika klien yang berobat ke 

tempat mereka harus dicatat baik itu keluhan maupun tindakan yang 

diberikan.169 Bahkan ada satu informan yang memang pernah dikunjungi 

dan diberi tahu oleh pihak puskesmas ataupun dinas kesehatan untuk 

membuat pencacatan dan sudah pernah mencatat klien yang berobat ke 

tempat praktiknya tapi sudah tidak dilaksanakan lagi karena tidak sempat 

untuk mencatat.170  Namun ada juga yang melakukan pencacatan yakni 

dua informan dan pencatatannya pun hanya mengenai klien serta terapi 

dan harga yang harus dibayarkan.171 Informan juga jarang melakukan 

pencacatan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki (enam informan) 

kecuali informan yang memang melakukan terapis berkelompok seperti 

spa dan refleksi. 
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 Hasil wawancara informan 2,4 dan 7 tanggal 5-9 Agustus 2017 
166

 Hasil wawancara informan 3 tanggal 5 Agustus 2017 
167

 Hasil wawancara informan 1 dan 6 tanggal 4 dan 9 Agustus 2017 
168

 Hasil wawancara informan 5 tanggal 9 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 4,5,6 dan 8 tanggal 5-10 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017  
171

 Hasil wawancara informan 2 dan 7 tanggal 8 Agustus 2017 
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j) Pelaporan 

Hampir semua informan (tujuh informan) tidak pernah membuat 

pelaporan dan tidak pernah melaporkan kegiatan mereka. Namun ada 

satu informan yang memang membuat pelaporan dimana pelaporan yang 

dibuat mencantumkan jumlah klien dan dikirimkan ke Dispenda atau Dinas 

Pendapatan Daerah. Sebagian besar informan berpendapat jika memang 

sebaiknya dibuatkan laporan tentang kunjungan klien sehingga kita bisa 

mengetahui sejauh mana minat masyarakat terhadap jenis pengobatan 

yang dilakukan.172 Namun karena kurangnya pengetahuan terkait 

administrasi yang disiapkan dan harus dibuat jadi sedikit yang 

membuatnya. 

k) Pemberian Informasi oleh penyehat tradisional terhadap tindakan yang 

dilakukan 

Tujuh informan mengatakan bahwa rata-rata klien informan sudah 

mengetahui cara pengobatan yang akan dilakukan, meskipun tidak 

diberikan informasi.173 Namun informan ramuan selalu menjelaskan 

bagaimana cara mengkonsumsi ramuan yang diberikan.174  

l) Adanya iklan dari penyehat tradisional 

 Rata-rata kedelapan informan tidak pernah membuat iklan dan 

mereka berpendapat jika pelayanan yang mereka berikan sudah diketahui 

oleh masyarakat dan disebar dari orang ke orang.175  
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 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 2,3,4,5,6,7,8 tanggal 5-10 Agustus 2017 
174

 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara semua informan tanggal 4-10 Agustus 2017 
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m) Kunjungan dinas kesehatan atau petugas puskesmas 

Ada informan yang memang belum dikunjungi oleh dinas 

kesehatan atau petugas kesehatan puskesmas (enam informan)176 namun 

ada juga yang sudah (dua informan) dimana satu informan mengatakan 

jika petugas kesehatan sudah memberikan informasi terkait peraturan 

yang ada seperti mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng dan membuat catatan klien atau buku tamu177, sedangkan satu 

informan lagi mengatakan jika petugas puskesmas hanya menanyakan 

terkait kepemilikan usaha saja.178 

n) Pemberian informasi tentang peraturan dari dinas kesehatan atau 

petugas puskesmas 

Kebanyakan informan tidak pernah dikunjungi dan tidak tahu 

informasi tentang peraturan kesehatan tradisional (enam informan).179 Ada 

satu informan yang dikunjungi dan diinformasikan untuk mendaftar serta 

membuat buku tamu, namun sampai saat ini belum dilakukan.180 

Sedangkan informan lainnya hanya ditanya terkait kepemilikan tempat 

praktik.181 

2) Metode, alat dan bahan yang digunakan 

Adapun hasil wawancara terkait metode, alat dan bahan yang 

digunakan penyehat tradisional sebagai berikut : 
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 Hasil wawancara informan  2,3,5,6,7,8 tanggal 5-10 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
178

 Hasil wawancara informan 4 tanggal 6 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 2,3,5,6,7,8 tanggal 5-10 Agustus 2017 
180

 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
181

 Hasil wawancara informan 4 tanggal 6 Agustus 2017 
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a) Keterampilan 

 Berdasarkan data informan yang telah diwawancarai maka terdapat 

empat informan yang menggunakan keterampilan seperti refleksi, pijat 

patah tulang, akupresur, spiritual dan meditasi. Informan refleksi, pijat 

patah tulang dan akupresur menggunakan teknik manual.  Sedangkan 

informan dengan metode spiritual dan meditasi/yoga menggunakan teknik 

olah pikir dalam menyembuhkan klien mereka. Informan juga tidak ada 

yang menggunakan alat kedokteran dan alat penunjang diagnostik 

kedokteran.182 

b) Ramuan 

 Terdapat satu informan yang memang menggunakan ramuan, 

dimana ramuan yang diberikan kepada klien adalah berdasarkan ramuan 

hasil racikan informan sendiri yang berasal dari tanaman. Informan 

biasanya membuat jamu atau ramuan kering yang diberikan kepada klien 

sesuai dengan keluhan yang diderita. 183 

c) Keterampilan dan ramuan 

Berdasarkan hasil wawancara, informan metode SPA 

menggunakan keterampilan dan ramuan. Dimana dalam memberikan 

pelayanan terhadap klien nya mereka menggunakan teknik pijat/masasse, 

yang dipadukan dengan aromaterapi, rempah-rempah ataupun minuman 
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 Hasil wawancara informan 2,3,4,5,6,8 tanggal 5-10 Agustus 2017 
183

 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
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herbal. Disamping itu mereka juga menggunakan terapi musik selama 

memberikan pelayanan sehingga psikologis klien menjadi lebih rileks.184  

3) Sarana dan prasarana  

Sarana prasarana yang ada di tempat pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional bisa dikatakan cukup 

memenuhi syarat ruangan.185 Namun satu informan yang memang tidak 

memenuhi syarat tersebut dimana hal tersebut dikarenakan faktor 

ekonomi.186  

 

c. Hasil wawancara terhadap klien penyelenggara pelayanan 

kesehatan tradisional 

Apabila dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap informan klien penyehat tradisional tersebut maka didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

1) Pemberian informasi atas tindakan  yang diberikan 

Rata-rata enam informan tidak pernah diberi tahu namun sudah 

tahu karena sudah langganan dan sudah ada di brosur. Informan 

mengatakan karena ereka sudah biasa memanfaatkan terapi yang 

diberikan jadi mereka tidak pernah diberikan penjelasan oleh para 

terapis.187 Namun ada satu informan yang selalu diberikan informasi 
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 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 1,2,3,4,5,7,8 tanggal 4-10 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 6 tanggal 9 Agustus 2017 
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 Hasil wawancara informan 2,3,4,5,6,8 tanggal 5-10 Agustus 2017 
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terkait cara penggunaan ramuan yang diberikan,188 sedangkan satu 

informan lainnya mengatakan jika ia diberikan informasi melalui brosur 

yang ada dan akan diberikan informasi lebih detail lagi jika menanyakan 

kepada terapis.189 

2) Manfaat pengobatan yang diterima 

Semua informan (delapan informan) mengatakan mendapatkan 

dan merasakan manfaat yang positif dari pengobatan yang diterima.  

3) Imbalan jasa 

Kebanyakan informan membayar 50 ribu rupiah untuk terapi (tiga 

informan)190 dan tidak sedikit yang membayar dengan sukarela (tiga 

informan)191, sedangkan dua lainnya membayar minimal 75 ribu rupiah.192 

4) Jaminan rahasia klien dan privasi 

Berdasarkan hasil wawancara, delapan informan tidak pernah 

secara langsung mendapatkan jaminan rahasia dari terapis.193 Klien 

sebaiknya dijamin dalam hal privasi mereka misalnya ruang tempat 

praktik. Ada beberapa informan yang mengatakan jika mereka tidak 

diberikan ruangan khusus untuk melakukan tindakan.194 
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 Hasil wawancara informan 1 tanggal 4 Agustus 2017 
189

 Hasil wawancara informan 7 tanggal 8 Agustus 2017 
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5) Pemberian status kesehatan 

Seluruh Informan (delapan informan) juga tidak pernah diberikan 

status kesehatan apalagi yang memang sudah langganan.195  

6) Pentingnya sosialisasi kesehatan tradisional yang aman 

Seluruh informan (delapan informan) berpendapat jika memang 

sangat penting mendapatkan sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan 

tradisional yang aman dan sesuai standar sehingga mereka tidak akan 

ragu dan takut mendapatkan pengobatan. Selain itu sekarang juga 

sedang maraknya masyarakat untuk berobat secara tradisional sehingga 

tidak menutup kemungkinan timbul penipuan dan akan meresahkan 

masyarakat.196 

7) Pentingnya penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional 

mempunyai ijin 

Seluruh informan (delapan informan) mengatakan penting jika 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional mendapatkan ijin 

sehingga mereka merasa terlindungi dari tindakan pelayanan yang 

mereka dapatkan. Informan juga berpendapat jika seseorang atau 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional mempunyai izin maka 

pengawasan yang dilakukan akan lebih maksimal.197 
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B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris 

a. Dasar Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris 

Dasar hukum merupakan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap 

penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subjek hukum. Adapun dasar 

hukum pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) 

Sehat merupakan hak setiap orang. Untuk itu Pasal 28 H Ayat (1) 

yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini 

mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan dan untuk itu Pemerintah wajib memenuhi hak 

tersebut. 

Pasal 28 I Ayat (3) mencantumkan “identitas budaya dan hak 

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman 

dan peradaban”. Jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari identitas 

budaya serta hak bagi masyarakat tradisional wajib untuk dihormati. 

Pelayanan kesehatan yang dikembangkan Pemerintah saat ini adalah 
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pelayanan kesehatan tradisional dimana merupakan pelayanan kesehatan 

yang berorientasi pada budaya atau kultur masyarakat dalam hal 

pengobatan dan berdasarkan kajian ilmiah terbukti manfaatnya.  

Berdasarkan uraian di atas, UUD 1945 dengan jelas mengatur 

adanya hak sehat bagi masyarakat dimana tujuannya adalah untuk 

menjamin setiap orang agar mendapatkan hak untuk hidup sehat. Hak 

hidup sehat itu dapat dipenuhi melalui pengembangan pelayanan 

kesehatan tradisional yang merupakan bagian dari pengembangan 

budaya. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen menyatakan dengan jelas jika perlindungan 

konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan 

martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif 

pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayan konsumen 

dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai 

konsumen; menciptakan system perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 

akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku 

usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh 

sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; serta 
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meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamana, keamanan, dan keselamatan konsumen. Jadi, jelas jika 

peraturan ini digunakan dalam hal pemberian perlindungan hak kepada 

masyarakat serta sebagai bentuk kepastian hukum. Dimana perlindungan 

konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini 

konsumen adalah pemakai barang/jasa yang ada di masyarakat, baik bagi 

kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupu makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan suatu barang dan.atau jasa secara tidak benar dan 

menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, 

tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang 

lengkap serta dilarang untuk menawarkan janji yang belum pasti. Hal 

tersebut tampak pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf j dan k. Ayat (2) menyatakan 

iika barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang untuk 

diperdagangkan dan Ayat (3) mengamanatkan kepada pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap Ayat (1) dilarang melanjutkan 

penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Jadi 

jelas jika pelayanan kesehatan tradisional yang memang menawarkan 
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barang/jasa yang melanggar aturan maka tidak boleh lagi melakukan 

promosi dan memperdagangkannya kepada masyarakat. 

Hal tersebut juga dikuatkan kembali pada Pasal 13 Ayat (2) dimana 

pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan 

obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa 

pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa 

barang/jasa lain. Selanjutnya pelaku usaha periklanann dilarang 

memproduksi iklan yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak 

tepat mengenai barang dan/atau jasa, tidak memuat informasi mengenai 

resiko pemakaian barang dan/atau jasa, mengeksploitasi kejadian 

dan/atau sesorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang 

bersangkutan serta dilarang untuk memproduksi iklan yang melanggar 

etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

periklanan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b sampai 

dengan f dan Ayat (2) juga mengamanatkan jika pelaku usaha dilarang 

melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada Ayat 

(1). Pasal 15 juga mengamanatkan pada pelaku usaha dimana pelaku 

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan 

dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulakn 

gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen. 

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 20 dimana 

pelaku periklanan bertanggug jawab atas iklan yang diproduksi dan segala 

akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersbut. Dengan demikan maka wajib 
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jika pelaku usaha periklanan tunduk pada pasl ini sehingga tidak 

menimbulkan kerugian kepada konsumen terutama konsumen jasa 

pelayanan kesehatan.   

Adapun dalam hal pembinaan diatur pada Pasal 29  dimana pada 

ketentuan ini Pemerintah diamanatkan untuk bertanggung jawab atas 

pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjaminnya 

hak konsumen dan pelaku usaha, dimana pembinaan dilakukan oleh 

Menteri  dan/atau Menteri teknis terkait. Pengawasan diatur dalam Pasal 

30 dimana pengawasan terhadap perlindungan konsumen serta 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya 

diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan 

swadaya masyarakat. Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 

konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang 

dan/atau jasa yang beredar di pasar, dimana jika menyimpang dari 

peraturan yang berlaku dan membahyakan konsumen, maka Menteri 

dan/atau Menteri teknis terkait  mengambil tindakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil pengawasan 

yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat 

disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.  

Adapun sanksi administrasi  dicantumkan pada Pasal 60, dimana 

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi 

administartif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) 
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dan Ayat (3), Pasal 20, 25 dan 26 dimana sanksi administratif yang  

dberikan berupa penetapan ganti rugi paling banyak dua ratus juta rupiah. 

Sanksi pidana ditetapkan pada Pasal 61, 62, dan 63. Pasal 61 

menetapkan jika pelaku usaha dan/atau pengurusnya dapat dituntut ganti 

rugi. Pasal 62 Ayat (1) menetapkan jika pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Pasal 8,9, 10,13 Ayat (2), 15, 17 Ayat (1) huruf a, b, c dan e 

serta Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah. Ayat (2) 

menetapkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, 12, 

13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf d dan Huruf f 

di pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banayk 

lima ratus juta rupiah. Adapun Ayat (3) menetapkan jika terhadap 

pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau 

kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 

Pasal 63 juga menetapkan jika terhadap sanksi pidana 

sebagaimana dimaksud Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, 

berupa : perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; 

pembayarana ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang 

dari peredaran danpencabutan izin usaha. Dengan demikian jelas jika 

pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan sanksi administrasi 

maupun pidana. 
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Pada intinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur 

tentang perlindungan hukum bagi konsumen, dalam ini merupakan klien 

dari pelayanan kesehatan tradisonal baik itu pengguna jasa ramuan dan 

obat tradisional. 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 5 

Huruf I menetapkan jika penyiaran daiarhakan untuk memberikan 

informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Jadi jelas jika 

dalam melakukan penyiaran terkait dengan pelayanan kesehatan 

tradisional wajib untuk tunduk pada Pasal ini dimana informasi yang 

disiarkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi. Menunjang hal itu maka diperlukan 

peraturan terkait kesehatan. Peraturan mengenai hak sehat bagi 

masyarakat diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan yang menyatakan “setiap orang berhak atas 

kesehatan”. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa setiap orang 

mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan. Hal ini dipertegas kembali 

dalam Pasal 5 UU Kesehatan dimana dalam pasal tersebut dikatakan 
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bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses 

atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan 

kesehatan yang bermutu, terjangkau serta secara mandiri dan 

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang 

diperlukan bagi dirinya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka jelas 

terlihat jika kesehatan setiap orang merupakan hal dasar yang wajib untuk 

dipenuhi oleh Pemerintah maupun oleh para penyelenggara pelayanan 

kesehatan. Maka untuk mewujudkan dan memenuhi hak tersebut maka 

diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diawasi 

pemerintah. Disamping para penyelenggara pelayanan kesehatan juga 

memiliki kewajiban yang tertuang dalam Pasal 12 UU Kesehatan yang 

menyatakan “setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan 

derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”. 

Kalimat tersebut mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan 

kesehatan wajib untuk mematuhi segala aturan yang ada dan selalu 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat mendukung 

Pemerintah dalam mewujudkan tujuan kesehatan dan mencapai derajat 

kesehatan yang setinggitingginya. .  

Tanggung jawab Pemerintah tampak pada Pasal 19 UU Kesehatan 

menyebutkan pula “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan 

segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan 

terjangkau”. Hal tersebut dapat dipenuhi apabila pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan tidak merugikan masyarakat baik dari segi 



116 

 

pelayanan, tindakan yang dilakukan serta sarana dan prasarana yang 

disediakan, tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, sesuai 

dengan kode etik dan standar yang telah ditetapkan serta dapat 

menjangkau semua kalangan masyarakat.yang diawasi oleh Pemerintah.  

Selain bertanggung jawab terhadap tersedianya pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, Pemerintah juga 

bertanggung jawab dalam menggerakkan masyarakat dan hal tersebut 

tampak dalam Pasal 18 UU Kesehatan yang berbunyi “Pemerintah 

bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif 

masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan”. Jadi, Pemerintah 

berkewajiban untuk mensosialisasikan pelayanan kesehatan baik itu 

dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan 

masyarakat seperti pelayanan kesehatan tradisional yang saat ini marak 

berkembang di masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk 

mengembangkan kompetensi yang dimiliki para penyelenggara pelayanan 

kesehatan sehingga hak masyarakat akan dapat dipenuhi. 

Fasilitas pelayanan kesehatan diatur pada Pasal 30 Ayat (1) 

dimana fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan 

perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 33 menyebutkan 

jika setiap pimpinan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat harus memiliki kompetensi menejemen kesehatan masyaraat 

yang dibutuhkan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.  
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Upaya kesehatan masyarakat diatur dalam Pasal 46 UU Kesehatan 

yang berbunyi “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang 

terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan 

dan upaya kesehatan masyarakat”. Selain itu Pasal 47 menyatakan 

bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan 

secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan 

diselenggarakan oleh pemerintah bersifat menyeluruh mencakup semua 

kalangan masyarakat, terpadu antara pelayanan kesehatan perorangan 

dan masyarakat serta berkesinambungan atau berkelanjutan dimana 

antara pelayanan kesehatan saling mendukung dan dilaksanakan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.  

Hal tersebut dipertegas kembali pada Pasal 52 UU Kesehatan 

dimana pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan 

perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait hal tersebut 

maka pelayanan kesehatan tradisional dalam hal ini dapat dikatakan ke 

dalam pelayanan kesehatan masyarakat dimana pelayanan kesehatan 

tradisional dengan pendekatan holistik melihat dari seluruh aspek selain 

sistem biologi dilihat pula aspek sosial serta psikologis klien. Umumnya 

pelayanan kesehatan tradisional lebih cenderung ke pencegahan penyakit 

dibandingkan dengan mengobati penyakit. 
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Upaya pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan melalui upaya 

pelayanan kesehatan tradisional dan hal tersebut dipertegas dalam Pasal 

48. Pelayanan kesehatan tradisional termasuk dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan promotif dan 

preventif yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat tanpa 

meninggalkan upaya kesehatan perorangan. Guna terselenggaranya 

pelayanan kesehatan tradisional diperlukan dukungan Pemerintah dalam 

penyediaan sumber daya kesehatan. 

Pelayanan kesehatan tradisional juga diatur dalam Pasal 59, 60 

dan 61 UU Kesehatan. Berdasarkan cara pengobatannya yang tertuang 

dalam Pasal 59 Ayat (1), pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 

: a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; 

dan b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. 

Keterampilan yang dimaksud pada pasal ini adalah keterampilan dengan 

menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat, menggunakan energi 

ataupun dengan menggunakan teknik olah pikir, sedangkan ramuan yang 

dimaksud adalah obat tradisional atau jamu hasil racikan yang berasal 

dari hewan atau tumbuhan. 

Pasal 60 menegaskan jika pelayanan kesehatan tradisional 

menggunakan alat dan teknologi maka alat dan teknologi tersebut harus 

mendapatkan izin dari lembaga kesehatan berwenang serta dapat 

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Menunjuk Pasal 

tersebut maka Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk 
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mengembangkan serta menggunakan pelayanan kesehatan tradisional 

yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat dan terbukti 

manfaat serta keamanannya.  

Pasal 61 Ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat diberi 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan 

dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat 

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pasal tersebut 

menjelaskan dalam mewujudkan upaya kesehatan masyarakat, 

Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat dimana masyarakat 

diberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan 

kesehatan tradisional. Masyarakat juga berhak dan diberi kebebasan 

untuk menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Kalimat dalam 

pasal tersebut juga mengamanatkan jika masyarakat dalam menggunakan 

pelayanan kesehatan tradisional harus memperhatikan manfaat dan 

keamanan dari pelayanan kesehatan tradisional yang ditawarkan apakah 

memang manfaat serta keamanan tindakan ataupun ramuan yang 

digunakan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.  

Jadi, guna mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat maka 

Pemerintah wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional baik dari segi manfaat 

dimana benar-benar memiliki manfaat positif untuk meningkatkan 

kesehatan dan aman dalam artian tidak merugikan masyarakat. Hal ini 

tersirat dalam Pasal 59 Ayat (2) dan Pasal 61 Ayat (2) dimana pasal 
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tersebut mengamanatkan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan 

pengawasan sehingga manfaat dan keamanan dari pelayanan kesehatan 

tradisional dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan 

norma agama serta sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab 

Pemerintah untuk menjamin keamanan, kepentingan dan perlindungan 

masyarakat. 

Terkait hal tersebut maka Pemerintah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada sesuai dengan yang 

tertera dalam pasal 182. Berdasarkan pasal tersebut jelas terlihat bahwa 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang ada di wilayahnya dan untuk itu 

dapat bekerjasama dengan masyarakat dengan mendata pengaduan 

yang dirasakan masyarakat serta melalui lembaga terkait seperti asosiasi 

penyelenggara upaya kesehatan. Jadi terkait penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional khususnya pelayanan kesehatan tradisional empiris, 

maka Pemerintah Daerah yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

memiliki tugas pengawasan tersebut dan dapat dibantu oleh masyarakat 

baik itu melalui asosiasi penyehat tradisional ataupun melalui aduan 

masyarakat. 

Pasal 183 UU Kesehatan menyebutkan bahwa Menteri atau kepala 

dinas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat 

tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk malakukan pengawasan 

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di 
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bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Mengacu pada Pasal tersebut 

maka Dinas kesehatan memiliki wewenang untuk mengangkat tenaga 

pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris.  

Selain itu perlindungan hak atas kesehatan masyarakat dapat 

dilihat dalam Pasal 186 UU Kesehatan yang berbunyi “apabila hasil 

pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya 

pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib 

melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” Dalam hal melakukan pengawasan apabila 

terdapat temuan yang melanggar hukum di bidang kesehatan maka 

pengawas dapat melaporkan kepada penyidik dan penyidik akan 

memproses aduan tersebut.  

Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan pelayanan 

kesehatan tradisional yang dilakukan oleh penyehat tradisional dimana 

dalam melakukan pelayanan tidak diperbolehkan untuk melakukan 

tindakan invasive atau tindakan yang dapat melukai klien. Untuk itu 

penyehat tradisional/hattra tidak diperbolehkan menggunakan alat dan 

teknologi yang mampu melukai klien. Dengan demikian sesuai Pasal 191 

UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin 

melakukan melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang 

menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

Ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau 
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kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka 

terlihat jika penyehat tradisional tanpa izin menggunakan alat dan 

teknologi dapat dikenai sanksi pidana.  

Selain itu Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak 

menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau 

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan 

atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Pasal 

tersebut mengandung makna jika masyarakat merasakan kerugian akibat 

dari tindakan yang diterimanya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

tradisional maka dapat menuntut ganti rugi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka inti pengaturan dari Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan adalah hak hidup 

sehat bagi semua orang dan untuk itu Pemerintah bertanggung jawab 

dalam memenuhi hak sehat tersebut melalui pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan. Selain itu UU Kesehatan ini juga mengatur terkait 

tentang fasilitas pelayanan kesehatan, upaya pelayanan kesehatan, 

pelayanan kesehatan tradisional, serta pemberdayaan masyarakat terkait 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. UU Kesehatan juga 

mengatur bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan mulai dari pembinaan, 

pengawasan, dan tindak lanjut terkait sanksi pidana dan ganti rugi sebagai 

bentuk perlindungan hak sehat bagi masyarakat. 
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5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

pada Pasal 14 juga menyebutkan jika SPA merupakan salah satu jenis 

usaha wisata. Jadi, terkait dengan Pelayanan Kesehatan SPA maka 

berdasarkan Pasal 14 tersebut maka SPA juga termasuk ke dalam usaha 

pariwisata.  

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

Pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini tampak pada Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Ayat (1) tampak bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintah wajib 

dimana pada Pasal 12 Ayat (1) tertera jika urusan pemerintah wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kesehatan. Jadi 

urusan pemerintahan wajib yang paling penting dilakukan adalah di 

bidang kesehatan karena kesehatan merupakan akar dari kesejahteraan 

masyarakat. Tanpa dipenuhinya hak untuk sehat maka hak lain pun tidak 

dapat terpenuhi. 

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu 

oleh perangkat daerah. Pasal 209 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang 

Pemerintah Daerah menyatakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota salah 

satunya terdiri atas dinas. Pasal 217 Ayat (1) mengemukakan “Dinas 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Ayat (1) Huruf d dan Ayat (2) 

Huruf d dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah”. Jadi, dalam urusan kesehatan maka Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Kabupaten/Kota Buleleng merupakan pelaksana dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yakni di bidang kesehatan 

dibawah Bupati dan dalam melakukan pengawasan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini pada intinya mengatur 

mengenai urusan pemerintahan wajib, serta penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yakni Dinas dimana Dinas merupakan perangkat 

kerja daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah. Terkait urusan 

pemerintahan wajib dalam hal kesehatan maka dinas kesehatan yang 

memiliki wewenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya 

termasuk dalam hal pengawasan oleh Dinas Kesehatan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisonal. 

Pasal 7 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu pelayanan kesehatan tradisional empiris, 

komplementer dan integrasi, dimana pelayanan kesehatan tradisional 

empiris merupakan penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang 

manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris serta perawatannya 
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dengan menggunakan keterampilan dan atau ramuan seperti yang 

tertuang pada Pasal 8. Dengan demikian pasal ini mengandung makna 

jika pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih dominan menggunakan 

keterampilan dan ramuan berdasarkan budaya lokal yang mungkin juga 

dipadukan dengan budaya daerah lain serta manfaat dan keamanannya 

sudah dapat dibuktikan. 

Berdasarkan Pasal 6 Huruf e, pemberian pelayanan kesehatan 

tradisional empiris menggunakan pendekatan promotif dan preventif. Hal 

ini mengandung makna jika penyehat tradisional dalam memberikan 

pelayanan mengutamakan komunikasi dan informasi terkait pendidikan 

kesehatan serta upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya 

penyakit. Dipertegas kembali dalam Pasal 17 dimana jika pelayanan 

kesehatan tradisional empiris harus sesuai dengan pendekatan biokultural 

jadi pengobatan/perawatannya harus memperhatikan filosofi dan konsep 

dasar manusia seutuhnya sehingga klien dipandang secara holistik atau 

secara meyeluruh dan dengan mengindahkan budaya sehingga 

masyarakat akan merasa diperlakukan secara lebih manusiawi. 

Hak dan kewajiban pengguna serta penyelenggara pelayanan 

kesehatan tradisional empiris diatur dalam Pasal 28, Ayat (1) 

menunjukkan bahwa penyehat tradisional memiliki hak untuk memperoleh 

informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan keluarganya, menerima 

imbalan jasa, serta mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan. 

Pemenuhan hak ini didukung dengan bunyi Ayat (4) dimana klien memiliki 
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kewajban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang 

masalah kesehatannya serta memberikan imbalan jasa atas pelayanan 

kesehatan tradisional empiris yang diterimanya.  

Pasal 28 Ayat (3) juga mencantumkan hak klien dalam menerima 

pelayanan kesehatan tradisional empiris dimana klien memiliki hak untuk 

mendapatkan penjelasan lengkap tentang pelayanan kesehatan 

tradisional yang diterimanya, mendapatkan pelayanan sesuai 

kebutuhannya, menolak tindakan pelayanan, dan mendapatkan isi catatan 

status kesehatan. Pasal tersebut memiliki makna jika penyehat tradisional 

wajib untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien 

tentang perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang 

dilakukan, menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai 

dengan metode/keilmuannya, menyimpan rahasia kesehatan klien, dan 

membuat catatan status kesehatan klien seperti yang tertuang  pada Ayat 

(2) terkait kewajiban dari penyehat tradisional untuk memenuhi hak klien 

dimana penyehat tradisional memberikan pelayanan yang aman dan 

bermanfaat, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah 

agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan 

dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak 

bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Penyehat tradisional wajib tunduk pada pasal ini sehingga hak klien 

terpenuhi dan keamanan klien dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pasal 17 Ayat (3) menegaskan bahwa penyehat tradisional hanya 

dapat menerima klien yang sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang 

dimiliki dan tidak dapat digantikan oleh penyehat tradisional lain. Jelas 

terlihat bahwa penyehat tradisional diamanatkan untuk melakukan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan jika 

keterampilan atau keahlian yang dimilki tersebut tidak sesuai dengan 

keluhan klien maka penyehat tradisional wajib mengirimkan klien ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut sudah diamanatkan pada 

Pasal 17 Ayat (5).  

Selain itu penyehat tradisional wajib tunduk pada Pasal 23 dimana 

Ayat (1) menyebutkan “Penyehat tradisional hanya dapat menggunakan 

alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan 

metode/keilmuannya” dan Ayat (2) menyebutkan “penyehat tradisional 

dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik 

kedokteran”. Kalimat tersebut memiliki makna jika penyehat tradisional 

tidak diperbolehkan menggunakan alat kedokteran dan hal ini juga 

didukung dengan pasal 27 Ayat (1) yang memiliki makna jika penyehat 

tradisional dilarang untuk memberikan tindakan melukai tubuh dalam 

rangka pengobatan sehingga akan mengganggu keutuhan tubuh. 

Pasal 25 juga menyebutkan bahwa “penyehat tradisional dan 

tenaga kesehatan tradisional dalam menggunakan Obat Tradisional harus 

memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Maka dari itu penyehat tradisional 
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khususnya yang menggunakan metode ramuan harus memperhatikan 

peraturan terkait obat tradisional dan memperhatikan manfaat yang 

diberikan dari ramuan yang dibuat. Hal ini juga dipertegas oleh Pasal 27 

Ayat (1) dan Ayat (3) dimana penyehat tradisional dilarang memberikan, 

mengedarkan atau menjual obat hasil racikan sendiri tanpa izin sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Terkait sumber daya manusia yang diperbolehkan untuk melakukan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris, maka pelayanan kesehatan 

tradisional empiris ini diberikan oleh penyehat tradisional dimana ilmu dan 

keterampilannya diperoleh secara turun temurun atau pendidikan non 

formal seperti pelatihan. Apabila penyehat tradisional tersebut berasal dari 

tenaga kesehatan maka harus melepaskan profesi sebagai tenaga 

kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30. Pasal ini memiliki makna 

ilmu dan keterampilan yang bersifat experience based yang didapat bukan 

melalui pendidikan formal melainkan melalui pendidikan magang dengan 

penyehat tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris secara aman dan bermanfaat 

minimal lima tahun.  Sedangkan yang dimaksud dengan “pendidikan 

nonformal” adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti pelatihan.  

Pendaftaran penyehat tradisional mengenai STPT diatur dalam 

Pasal 39. Pasal tersebut mencantumkan bahwa penyehat tradisional wajib  

memiliki STPT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
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Kabupaten/Kota. Guna memperoleh STPT maka penyehat tradisional 

mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. 

Dalam hal ini maka Pemerintah Daerah yakni Dinas Kesehatan 

Kabupaten mengeluarkan rekomendasi yang digunakan sebagai 

pengajuan STPT. STPT berlaku untuk satu tempat praktik dengan jangka 

waktu dua tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan menyertakan 

STPT yang masa berlakunya telah habis. STPT dinyatakan tidak berlaku 

jika dicabut berdasarkan peraturan perundang-undangan, habis masa 

berlakunya, pindah tempat praktik, meninggal dunia ataupun atas 

permintaan penyehat tardisional. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 40. 

Pasal tersebut menunjukkan bahwa jika penyehat tradisional pindah 

tempat praktik ke daerah atau dalam hal ini kabupaten lain maka STPT di 

daerah asal akan dicabut dan wajib untuk mengurus kembali STPT di 

daerah atau Kabupaten yang baru. Pasal 40 juga menegaskan bahwa 

STPT digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional. Dengan demikian Dinas 

Kesehatan Kabupaten wajib untuk menegaskan prihal kepemilikan STPT 

bagi penyehat tradisional yang ada di daerahnya. 

Fasilitas pelayanan bagi penyehat tradisional diatur dalam Pasal 

56, dan 57 yang meliputi syarat panti sehat. Pasal tersebut menunjukkan 

bahwa penyehat tradisional dapat memberikan pelayanan kesehatan 

secara perseorangan maupun berkelompok. Jika pelayanan kesehatan 

tradisional dilakukan secara berkelompok maka wajib dilakukan di panti 
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sehat yang dipimpin oleh penyehat tradisional. Panti sehat yang dimaksud 

terdiri dari ruang pendaftaran, konsultasi, administrasi, pengobatan, WC, 

dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. Adapun fasilitas terkait 

pelayanan kesehatan tradisional harus memenuhi syarat lokasi, 

bangunan, prasarana, peralatan dan ketenagaan yang tertera dalam 

Pasal 59. 

Iklan dan publikasi diatur dalam Pasal 67 dimana dengan tegas 

dinyatakan bahwa penyehat tradisional wajib memasang papan nama 

serta dilarang mempublikasikan dan mengiklankan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris yang diberikan. Penyehat tradisional diamanatkan 

untuk tidak mempublikasikan atau mengiklankan praktik pelayanan 

kesehatan tardisional empiris yang dilakukan termasuk iklan komersial 

dan iklan terselubung yang semula bersifat komunikasi, edukasi, dan 

informasi layanan masyarakat dan testimonial dari klien.  

Pemberian pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib untuk 

dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pusat 

kesehatan masyarakat (puskesmas). Laporan tersebut paling sedikit 

meliputi jumlah dan jenis kelamin klien, jenis penyakit, metode dan cara 

pelayanan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 dan mengamanatkan 

kepada penyehat tradisional wajib membuat pelaporan terkait kondisi dan 

tindakan yang diberikan kepada klien dan dilaporkan kepada puskesmas. 

Terkait tanggung jawab pemerintah maka dalam Pasal 3 PP 

Pelayanan Kesehatan Tradisional, tercantum bahwa Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional. Kalimat tersebut menunjukkan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pelayanan 

kesehatan tradisional empiris yang ada di wilayahnya. Untuk itu 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang membuat 

kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional daerah kabupaten yang mengacu pada kebijakan provinsi dan 

kebijakan nasional. Hal tersebut tertera dalam Pasal 6 huruf a sehingga 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat suatu 

kebijakan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada di 

daerahnya berdasarkan minat masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

tradisional tersebut. 

Pengawasan diatur secara khusus dalam Pasal 78 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa Menteri dalam melakukan pengawasan dapat 

melimpahkan wewenang kepada kepala dinas provinsi dan kepala dinas 

kabupaten/kota yang tugas pokok fungsinya di bidang kesehatan. Pasal 

tersebut mengamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 

memiliki kewajiban terkait pengawasan kesehatan yang ada di daerah. 

Dengan demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng wajib untuk 

melakukan pengawasan terkait tanggung jawabnya terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris. 
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Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dapat berasal 

dari laporan penyehat tradisional yang dikumpulkan kepada puskesmas.  

Pemberian pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib untuk 

dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pusat 

kesehatan masyarakat (puskesmas). Laporan tersebut paling sedikit 

meliputi jumlah dan jenis kelamin klien, jenis penyakit, metode dan cara 

pelayanan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18. Pasal tersebut 

mengamanatkan kepada penyehat tradisional wajib membuat pelaporan 

terkait kondisi dan tindakan yang diberikan kepada klien dan dilaporkan 

kepada puskesmas. 

Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan “penegakan terhadap pelanggaran 

kode etik penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama asosiasi 

penyehat tradisional”. Pasal tersebut memiliki makna jika dalam 

pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran etik maka Pemerintah 

Daerah Kabupaten yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng dapat bekerjasama dengan asosiasi penyehat tradisional untuk 

menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Kode etik disusun oleh asosiasi 

penyehat tradisional jadi tindak lanjut pelanggaran etik dilakukan juga oleh 

asosiasi penyehat tradisional. Dengan demikian Dinas Kesehatan tidak 

memiliki wewenang dalam pelaksanaan tindak lanjut terhadap 

pelanggaran etik, dan harus diselesaikan ke asosiasi penyehat tradisional. 
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Adapun sanksi administratif bagi penyehat tradisional ditetapkan 

pada Pasal 83 Ayat (1), dimana sanksi adminstratifnya berupa teguran 

lisan, teguran tertulis dan/atau pembatalan STPT. Jadi, dalam 

menerapkan tindak lanjut pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

dapat menerapkan pemberian sanksi administrasi bagi penyehat 

tradisional yang melanggar ketentuan yang tertera dalam peraturan 

perundangan PP Nomor 103 Tahun 2014. 

Uraian di atas menunjukkan jika inti pengaturan Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 adalah mengatur tentang jenis 

pelayanan kesehatan tradisional, metode dalam pelayanan kesehatan, 

penyehat tradisional, obat tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, hak 

dan kewajiban klien serta penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional 

empiris, pembinaan, pengawasan, serta sanksi yang diberikan jika ada 

temuan pelanggaran. 

8) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan 

Nasional 

Pengelolaan kesehatan dapat dilihat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Sistem 

Kesehatan Nasional merupakan suatu kebijakan nasional terkait dengan 

pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat 

mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.  
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Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan jika pengelolaan kesehatan 

diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi 

kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan 

kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum 

kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin 

tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

Pengelolaan administrasi kesehatan memiliki arti jika dalam 

mengelola pelayanan kesehatan diperlukan pula pengelolaan administrasi 

terkait kesehatan baik itu dalam hal pencatatan dan pelaporan yang baik. 

Kalimat informasi kesehatan menunjukkan jika pengelolaan kesehatan 

dapat dilakukan dengan memberikan informasi terkait kesehatan kepada 

penyelenggara maupun masyarakat misalnya melalui pendidikan, 

workshop, seminar, pelatihan maupun melalui sosialisasi pelayanan 

kesehatan. Pemerintah juga wajib memenuhi dan mengelola sumber daya 

kesehatan guna menopang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. 

Pengelolaan kesehatan juga dilakukan melaui upaya kesehatan, 

dimana upaya kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan 

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), 

peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan 

pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 
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Hal ini terlaksana dengan baik jika ada dukungan dari pembiayaan 

kesehatan baik itu dalam hal penyediaan sumber daya kesehatan, sarana 

prasarana, maupun obat sehingga dapat membangun pelayanan 

kesehatan yang aman, efisien, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. 

Pemerintah juga diamanatkan untuk mengikutsertakan dan 

memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kesehatan. Pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan adalah untuk kepentingan masyarakat, 

jadi masyarakat juga wajib untuk mendukung peningkatan dan 

pengembangan kesehatan. Selain itu Pemerintah juga wajib untuk 

membentuk dan melaksanakan pengaturan hukum kesehatan secara 

terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya serta untuk menjamin kepastian hukum 

bagi pengguna dan penyelenggara pelayanan kesehatan. 

Pengelolaan kesehatan tersebut akan dilakukan secara berjenjang 

di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi 

fungsional di bidang kesehatan, dimana hal ini tertuang dalam Pasal 2 

Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN).  

Salah satu terobosan penting dalam sistem kesehatan nasional 

sebagai kebijakan nasional dalam pembangunan kesehatan adalah upaya 

pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. Hal 

tersebut dijelaskan pada lampiran Peraturan Presiden Tentang SKN. 

Adapun cara penyelenggaraan SKN yang tercantum pada BAB V, dimana 
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pengelolaan kesehatan mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, 

pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan dan sumber dayanya yang serasi dan seimbang dengan 

melibatkan masyarakat. Terkait subsistem upaya kesehatan yang meliputi 

beberapa unsur seperti upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, 

sumber daya upaya kesehatan dan pembinaan serta pengawasan upaya 

kesehatan, tampak bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi 

peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan baik pada 

pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan 

tradisonal, alternatif dan komplementer.  

Disamping itu dalam sub sistem penyelenggaraan upaya 

kesehatan, tampak jika salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan 

dilakukan melalui pelayanaan kesehatan tradisonal, alternatif dan 

komplementer. Dengan demikian jelas terlihat jika pelayanan kesehatan 

tradisional merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan upaya 

kesehatan dimana dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan 

keamanan pelayanan, kualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta 

terintegrasi atau terpadu dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan 

kesehatan tradisional tersebut juga diupayakan untuk mengembangkan 

lingkup keilmuannya oleh Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan 

sehingga dapat terlaksana sejajar dengan pelayanan kesehatan. 

 Uraian tersebut menunjukkan jika Peraturan Presiden ini 

merupakan instrumen untuk melakukan pembangunan di bidang 
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kesehatan dimana terdapat sub sistem terkait upaya kesehatan yang 

diselenggaraakan melalui pelayanan kesehatan tradisional.  

 

b. Bentuk Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

maka secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 

Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris. PMK ini merupakan aturan pelaksana dari PP Nomor 103 Tahun 

2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Hal-hal pokok yang 

diatur mengenai : metode pelayanan, penyehat tradisional, obat 

tradisional atau ramuan yang digunakan serta fasilitas pelayanan 

kesehatan. Selebihnya diatur pula mengenai iklan, penapisan/skrining, 

pencatatan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Uraiannya sebagai 

berikut : 

1) Penyehat tradisional 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan, ketentuan terkait penyehat 

tradisional diatur mengenai pendaftaran dimana penyehat tradisional wajib 

memiliki sertifikat kompetensi ataupun surat keterangan magang dan 

memiliki STPT. Penyehat tradisional juga wajib menaati kode etik 

penyehat tradisional. Berikut uraian dari amanat yang tertuang dalam 

Pasal 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan Pasal 18 PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris terkait penyehat tradisional. 
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a) Asal Pengetahuan dan keterampilan 

Pasal 3 Ayat (1) menyatakan jika pelaksanaan pelayanan 

kesehatan tradisional empiris dilakukan oleh penyehat tradisional 

berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun 

temurun atau melalui pendidikan non formal. Hal tersebut menunjukkan 

jika penyehat tradisional mendapatkan pengetahuan dan keterampilannya 

melalui pengetahuan yang didapatkan dari keluarga, magang dengan 

penyehat tradisional senior ataupun melalui pelatihan. Ayat (2) 

menyatakan jika penyehat tradisional mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan secara turun temurun dengan melakukan magang di 

penyehat tradisional senior yang memang telah mempunyai pengalaman 

memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat 

minimal lima tahun.  

Selain melalui magang, pengetahuan dan keterampilan penyehat 

tradisional juga dapat diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang 

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan dikeluarkan oleh Lembaga 

Sertifikat Kompetensi (LSK) yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi 

Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Maka jelas bahwa penyehat tradisional harus memiliki 

sertifikat kompetensi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat 

kompetensi. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (3). Selain itu Ayat (4) 

dan (5) menyatakan jika penyehat tradisional melakukan magang maka ia 

harus mempunyai surat keterangan magang dari tempat kegiatan magang 
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yang menyatakan bahwa kemampuan peserta magang telah cukup 

memadai untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional 

empiris secara mandiri.  

b) STPT 

Terkait STPT, Pasal 4 menegaskan kembali bahwa penyehat 

tradisional wajib memiliki satu STPT untuk satu tempat praktik dan 

diberikan bagi penyehat tradisional yang tidak melakukan tindakan invasif 

serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan 

kesehatan tradisional empiris. Kalimat tersebut bermakna jika penyehat 

tradisional dilarang melakukan tindakan yang melukai bagian tubuh. 

Adapun konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional yakni 

kemampuan keterampilan yang digunakan berasal dari turun temurun 

dan/atau melalui pendidikan non formal serta manfaatnya terbukti secara 

empiris. STPT didapatkan setelah mengajukan permohonan kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melampirkan surat pernyataan 

mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan, fotokopi KTP 

yang masih berlaku, Pas photo 4x6 cm dua lembar, surat keterangan 

lokasi tempat praktik dari lurah atau desa, surat pengantar puskesmas, 

surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota serta surat 

rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan magang 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1).  

Mengacu pada pasal tersebut maka sesuai Ayat (2) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng wajib memberikan rekomendasi terhadap 
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penyehat tradisional dimana rekomendasi diberikan setelah dilakukan 

penilaian teknis terhadap metode dan teknik yang akan diterapkan. 

Penilaian teknis tersebut dapat melibatkan tokoh masyarakat, asosisasi 

penyehat tradsional empiris terkait dan Dinas Kesehatan Kabupaten. 

Selain itu, Pasal 7 Ayat (1) menegaskan jika STPT berlaku selama dua 

tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dimana teknis perpanjangan 

STPT dituangkan pada Ayat (2), (3), dan (4). Pasal tersebut dengan jelas 

menyatakan jika untuk perpanjangan STPT maka penyehat tradisional 

harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dengan melampirkan fotokopi STPT yang masih berlaku, 

dan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rekomendasi 

tersebut didapatkan setelah mendapatkan penilaian teknis dari Dinas 

Kesehatan. Adapun permohonan perpanjangan STPT diajukan paling 

lambat tiga bulan sebelum waktu STPT berakhir. 

STPT dinyatakan tidak berlaku lagi jika dicabut/dibatalkan, habis 

masa berlakunya dan tidak diperpanjang, pindah tempat praktik di luar 

Kabupaten/kota penerbit STPT, meninggal dunia atau atas permintaan 

dari penyehat tradisional itu sendiri. Hal ini diatur pada Pasal 8, jadi 

apabila ketentuan tersebut mengatur terkait STPT yang memang tidak 

dapat digunakan lagi. Selain itu Pasal 9 menegaskan jika STPT digunakan 

dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional empiris oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal 

tersebut mengamanatkan jika setiap penyehat tradisional wajib memiliki 
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STPT sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota yang dalam hal ini 

dilakukan oleh dinas kesehatan dapat melakukan pengawasan dan 

pembinaan serta dapat melakukan perlindungan hak sehat bagi 

masyarakat. 

c) Kode etik penyehat tradisional 

Terkait dengan kode etik maka Pasal 18 menyatakan jika penyehat 

tradisional wajib mentaati kode etik penyehat tradisional yang merupakan 

pedoman perilaku penyehat tradisional dalam interaksinya dengan klien, 

sesama penyehat tradisional dan masyarakat. Kode etik penyehat 

tradisional ini dibentuk dan dibuat oleh asosiasi penyehat tradisional dan 

untuk itu apabila terdapat pelanggaran kode etik maka asosiasi penyehat 

tradisional wajib menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan pasal 18 Ayat 

(4). Dengan demikian penegakan kode etik dilakukan di asosiasi sejenis 

tingkat Provinsi atau Pusat seperti yang tertera dalam Pasal 18 ayat (5). 

 

2) Metode pelayanan 

Metode atau cara pelayanan dijabarkan dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 

14, 15 dan 16 serta Pasal 17 Ayat (1) PMK Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris.  

a) Persyaratan kompetensi pelayanan kesehatan tradisional empiris 

Pasal 10 menyebutkan jika penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan 

manfaatnya secara empiris dan digunakan secara rasional, tidak 
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bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di 

masyarakat, serta tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam 

upaya peningakatn derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris diamanatkan 

untuk tetap memperhatikan norma agama serta norma yang berlaku di 

masyarakat dengan tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan, 

kesopanan dan budaya yang ada. Selain itu untuk menjamin keamanan 

dan manfaat dari pelayanan kesehatan tradisional maka penyelenggara 

wajib untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta melaporkan 

pelayanan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

b) Konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris 

Konsep pelayanan kesehatan tradisional tertuang pada Pasal 11 

dimana dalam pasal tersebut mencantumkan jika konsep dari pelayanan 

kesehatan tradisional meliputi adanya gangguan kesehatan individu yang 

disebabkan karena ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, 

sosial, dan budaya, dimana manusia memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi serta penyembuhan diri sendiri (self healing) dan penyehatan 

dilakukan dengan pendekatan holistik (secara menyeluruh) dan 

menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk 

menyeimbangkan kembali antara kemampuan beradaptasi dengan 

penyebab gangguan kesehatan.  

Adapun ciri khas dari pelayanan kesehatan tradisional empiris 

tertuang pada Pasal 12 Ayat (1) menyatakan jika pelayanan kesehatan  
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tradisional empiris memiliki ciri khas meliputi asal budaya yang berasal 

dari tradisi budaya asli yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu, 

prosedur penetapan kondisi kesehatan klien, tatalaksana pelayanan 

kesehatan tradisional empiris, menggunakan alat dan teknologi kesehatan 

tradisional empiris yang sesuai dengan keilmuannya. Adapun 

penjelasannya tertuang pada Ayat (2) sampai dengan Ayat (5). Prosedur 

penetapan kondisi kesehatan klien memiliki arti bahwa tata cara 

pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada 

kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan 

perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja 

sesuai dengan konsep kesehatan tradisional empiris, dimana kondisi 

kesehatan klien didasarkan pada konsep emik yaitu berdasarkan 

pengalaman subjektif klien dan pandangan masyarakat terhadap 

gangguan kesehatan tersebut jadi tidak terlepas dari tradisi dan adat 

budaya masyarakat. Tatalaksana pelayanan kesehatan tradisional empiris 

memiliki makna jika pelayanan kesehatan dilakukan dengan mengandung 

bahan alam, teknik manual, teknik oleh pikir dan energi serta dapat 

menggunakan alat dan teknologi sesuai ciri khas pelayanan kesehatan 

tradisional empiris.  

Pasal 17 Ayat (1) juga mengungkapkan jika penyehat tradisional 

dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah dalam 

rangka promotif dan preventif dan harus sesuai dengan akar budaya. Hal 

ini memiliki makna jika penyehat tradisional lebih mengutamakan 
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komunikasi, informasi terhadap pencegahan timbulnya penyakit dengan 

memperhatikan budaya yang berkembang di masyarakat. 

Secara khusus pengaturan terkait metode pelayanan kesehatan 

tradisional empiris dengan menggunakan metode SPA diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan SPA. SPA merupakan salah satu dari pelayanan kesehatan 

tradisional. Dalam Pasal 3 Ayat (2), prinsip dasar pelayanan kesehatan 

SPA mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional Indonesia 

yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik, dan kultural 

(biopsikososiokultural). 

Konsep sehat dan bugar juga menjadi ciri khas dari SPA. Konsep 

sehat itu sendiri berbeda dengan konsep bugar. Sehat menurut WHO 

adalah suatu keadaan sehat fisik, mental dan juga sosial serta tidak hanya 

berarti bebas dari penyakit dan kelemahan. Namun seseorang dikatakan 

bugar jika memiliki kemampuan dalam melakukan fungsinya secara 

efisien dan efektif serta mampu melakukan kegiatan darurat tanpa merasa 

lelah. Jadi, kondisi sehat seseorang akan dipengaruhi oleh bugar atau 

tidaknya jasmani orang tersebut. Dimana semakin tinggi tingkat 

kebugaran yang dimilikinya maka ia juga akan memiliki fisik atau jasmani 

yang sehat. SPA juga dapat mengembalikan kebugaran tubuh dan secara 

tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi kondisi sehat seseorang 

secara fisik. Inilah yang mengakibatkan seseorang senang dalam mencari 
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dan mendapatkan pelayanan SPA. Untuk itu SPA sangat berpotensi 

menjadi destinasi wisata. 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilihat jika SPA 

memang termasuk ke dalam usaha wisata. Hal ini tampak pada Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha 

Pariwisata Pasal 6 Huruf m. Peraturan tersebut mengacu pada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana pada 

Pasal 14 juga menyebutkan jika SPA merupakan salah satu jenis usaha 

wisata. 

c) Cara pelayanan kesehatan tradisional empiris 

Pasal 13 Ayat (1) PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

mengatur jika pelayanan kesehatan tradisional dikelompokkan 

berdasarkan cara pelayanannya, sedangkan Ayat (2) menyebutkan cara 

yang dilakukan meliputi keterampilan, ramuan dan kombinasi dengan 

memadukan penggunaan ramuan dan keterampilan.  

(1) Keterampilan 

Terkait keterampilan yang digunakan maka pada Pasal 14 Ayat (1) 

dijelaskan jika keterampilan yang dilakukan terdiri atas teknik manual, 

teknik energi dan teknik olah pikir. Pasal tersebut memiliki makna jika 

dalam menggunakan keterampilan maka seorang penyehat tradisional 

dapat melakukannya dengan menggunakan manipulasi dan gerakan dari 

satu atau beberapa tubuh seperti akupresur/pijat, dan refleksi, sedangkan 

teknik energi dimaksudkan jika penyehat tradisional menggunakan 
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kemampuan energi yang ada di dalam ataupun di luar tubuh itu sendiri 

seperti terapi tenaga dalam/supranatural dan teknik pikiran adalah dengan 

memanfaatkan kemampuan dari pikiran seperti meditasi/yoga, dan 

spiritual. Hal tersebut tertuang jelas pada Pasal 14 Ayat (2), (3) dan (4). 

(2) Ramuan 

Selain itu pelayanan kesehatan tradisional empiris yang 

menggunakan ramuan dijelaskan pada Pasal 15 Ayat (1) dimana 

menyebutkan jika penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris 

yang menggunakan ramuan dapat berasal dari tanaman, hewan, mineral 

dan/atau sedian sarian/gelanik atau campuran dari bahan-bahan. Dengan 

demikian penyehat tradisional dapat menggunakan ramuan yang berasal 

dari tumbuhan, hewan, mineral atau bahan gelanik yang memang terjamin 

manfaat yang diberikan dalam penyembuhan penyakit. Untuk itu perlu 

adanya penelitian, penapisan serta pengawasan dalam penggunaannya 

sehingga keamanan dan manfaatnya terjamin dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Ramuan yang digunakan oleh penyehat 

tradisional ini mengutamakan ramuan asli Indonesia seperti yang tertuang 

dalam Ayat (2) misalnya dengan memanfaatkan rempah-rempah. 

(3) Perpaduan antara ramuan dan keterampilan (kombinasi) 

Pelayanan kesehatan tradisional empiris yang menggunakan 

kombinasi merupakan pelayanan kesehatan tradisional dengan 

mengkombinasikan atau memadukan penggunaan antara ramuan dan 

keterampilan seperti pelayanan kesehatan SPA (dalam Bahasa Indonesia 
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nya memiliki arti Sauna Pakai Air). SPA merupakan kegiatan pelayanan 

dengan menggunakan keterampilan seperti akupresur dan refleksi serta 

menggunakan ramuan rempah-rempah, ataupun tumbuhan dalam 

terapinya serta dikombinasikan pula dengan menggunakan aroma terapi 

ataupun musik dan air (hidro) sehingga SPA merupakan terapi kompleks 

yang bisa dilakukan untuk menjaga dan memulihkan penyakit. 

Ketrampilan ini juga tidak luput dari penggunaan dan penyesuaian budaya 

asli Indonesia. Hal ini tersirat dalam Pasal 16. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan SPA, SPA merupakan salah satu dari 

pelayanan kesehatan tradisional dimana SPA memanfaatkan dua teknik 

pengobatan yaitu secara keterampilan dan juga ramuan. SPA 

memanfaatkan keterampilan akupresur dan digabungkan dengan ramuan 

herbal, aromaterapi ataupun terapi hidro. 

  

3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

a) Tempat pelayanan kesehatan tradisional empiris 

Pasal 19 Ayat (1) menyatakan jika pelayanan kesehatan tradisional 

empiris diberikan oleh penyehat tradisional di panti sehat. Jadi penyehat 

tradisional memberikan pelayanan kesehatan tradisional di panti sehat 

yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional empiris. 

Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 30 Ayat (1), fasilitas pelayanan 

kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan 
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kesehatan masyarakat, dimana panti sehat merupakan fasiitas pelayanan 

kesehatan masyarakat.  

Disebutkan pula pada Pasal 19 Ayat (2) jika panti sehat tersebut 

terdiri dari dua jenis yakni panti sehat perseorangan yang merupakan 

tempat untuk melakukan perawatan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris oleh penyehat tradisional secara perseorangan, dan adapula panti 

sehat berkelompok yang digunakan untuk melakukan perawatan 

kesehatan tradisional empiris secara berkelompok. Panti sehat tersebut 

juga dilarang melaksanakan pelayanan rawat inap seperti yang tertuang 

pada Ayat (5).  

b) Syarat tempat pelayanan kesehatan tradisional empiris 

Pasal 20 juga dengan jelas menegaskan jika panti sehat tersebut 

harus memenuhi syarat yang sudah dicantumkan pada lampiran PMK. 

Menilik persyaratan ruangan yang harus digunakan maka berdasarkan 

Lampiran PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dijabarkan 

mengenai persyaratan panti sehat perseorangan dan panti sehat 

berkelompok. Panti sehat perseorangan wajib menyediakan sarana dan 

peralatan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygene, ventilasi, dan 

pencahayaan yang cukup. Begitu pula dengan panti sehat berkelompok. 

Jumlah dan jenis ruangan yang ada di panti sehat berkelompok ditentukan 

melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang 

diselenggarakan dan jumlah penyehat tradisional. Uraian tersebut 

menunjukkan jika dalam hal penilaian sarana dan prasarana harus 
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berkolaborasi dengan pihak yang memang paham di bidangnya seperti 

bidang sanitasi atau kesehatan lingkungan. 

Setiap panti sehat baik perorangan maupun berkelompok wajib 

mencantumkan papan nama yang memuat nama penyehat tradisional, 

jenis metode dan teknik yang diberikan, nomor STPT dan waktu 

pelayanan sedangkan untuk panti sehat berkelompok memuat nama panti 

sehat, nomor surat izin panti sehat serta waktu pelayanan. Hal ini tertuang 

dalam Pasal 24 dan 25 serta wajib dipenuhi oleh semua panti sehat. 

Dimana contoh papan nama panti sehat tercantum dalam lampiran PMK 

sesuai dengan Pasal 26. 

Syarat teknis sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan SPA 

juga diatur dalam PMK Pelayanan Kesehatan SPA dimana hal tersebut 

tertuang pada Pasal 12. Pasal 12 Ayat (1) tersebut memiliki makna jika 

persyaratan teknis meliputi persayaratan ketenagaan, air, sarana dan 

prasarana serta metode perawatan sesuai dengan klasifikasi griya SPA 

yang akan didirikan. Selain itu penyelenggara pelayanan kesehatan 

tradisional SPA wajib memasang papan nama Griya SPA sesuai dengan 

Pasal 15 Huruf a. 

c) Izin teknis penyelenggaraan tempat pelayanan kesehatan tradisional 

Terkait penyelenggaraan panti sehat, panti sehat berkelompok 

wajib memiliki izin sedangkan panti sehat perseorangan 

penyelenggraannya melekat pada STPT yang dimiliki oleh penyehat 

tradisional. Hal ini tertuang dalam Pasal 21. Jadi maksud kalimat tersebut 
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adalah panti sehat perseorangan tidak perlu mendapatkan izin usaha lagi 

karena sudah menjadi satu dengan STPT yang dimiliki sedangkan panti 

sehat berkelompok yang dilakukan oleh beberapa penyehat tradisional 

wajib memiliki Izin, dimana izin tersebut dapat dimiliki oleh perorangan 

ataupun badan hukum. Selain itu berdasarkan Pasal 22, panti sehat 

berkelompok dilarang mempekerjakan penyehat tradisional yang tidak 

memiliki STPT dan harus memiliki penanggung jawab teknis yang memiliki 

STPT. Dalam artian sebuah panti sehat berkelompok wajib memilki satu 

orang penanggung jawab teknis yang memang merupakan penyehat 

tradisional dan memiliki STPT.  

Pasal 23 juga mengatur tentang syarat pengajuan izin bagi panti 

sehat berkelompok kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dimana 

pengajuan izin tersebut berupa pengajuan surat permohonan dan 

melampirkan STPT masing-masing penyehat tradisional, fotokopi 

pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan, identitas 

lengkap pemohon, surat keteranagn domisili dari lurah, profil panti sehat 

yang akan didirikan (meliputi struktur organisasi kepengurusan, daftar 

tenaga, sarana prasarana, peralatan, serta jenis pelayanan yang 

diberikan), serta rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota akan memberikan rekomendasi setelah 

dilakukan penilaian teknis.  

Pendaftaran dan izin teknis terhadap pelayanan kesehatan 

tradisional empiris dalam hal pelayanan kesehatan SPA juga diatur dalam 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan SPA. Pasal 8 PMK Pelayanan Kesehatan SPA ayat (1) 

menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan SPA 

tradisional harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Izin 

teknis, Ayat (2) berbunyi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat izin teknis dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan izin teknis tersebut maka 

terapis SPA harus memiliki surat terdaftar penyehat tradisional dan 

mengikuti aturan dari PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

seperti yang tercantum pada Pasal 9. 10, 11, dan 13. Pasal 8 Ayat (4) 

juga menyebutkan jika izin teknis yang diberikan untuk jangka waktu lima 

tahun dan dapat diperpanjang kembali enam bulan sebelum habis masa 

berlakunya. Adapun terkait dengan TDUP, juga diatur dalam Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha 

Pariwisata Pasal 15 dimana TDUP dan syarat TDUP dikeluarkan serta 

diperiksa oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP).    

 

4) Alat dan teknologi 

a) Alat dan teknologi yang tidak boleh digunakan 

Terkait dengan penggunaan alat dan teknologi, penyehat 

tradisional tidak boleh menggunakan alat diagnostik kedokteran seperti 

yang disebutkan pada Pasal 27. Pasal 27 tersebut memiliki makna jika 
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penyehat tradisional tidak diperbolehkan menggunakan alat diagnostik 

kedokteran.  

b) Alat dan teknologi yang boleh digunakan 

Di satu sisi Pasal 28 menyatakan penyehat tradisional dapat 

menggunakan alat teknologi berupa instrument, mesin, piranti lunak dan 

atau bahan lain yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk 

memelihara kesehatan, mencegah, dan meringankan keluhan, 

memulihkan kesehatan serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi 

penyehat tradisional dapat menggunakan alat dan teknologi dalam 

melakukan pelayanan dan mendapatkan izin dari Pemerintah.  

Alat dan teknologi tersebut tidak untuk melakukan intervensi tubuh 

yang bersifat invasif atau dengan kata lain melukai tubuh klien serta 

sesuai dengan metode yang digunakan dalam pelayanan kesehatan 

tradisional empiris dimana hal ini tercantum pada Pasal 29. Berdasarkan 

Pasal 30, penyehat tradisional harus menggunakan alat pelindung diri 

dimana alat pelindung diri tersebut digunakan dalam pelayanan kesehatan 

tradisional empiris yang bersentuhan dengan cairan tubuh klien. Dengan 

demikian penyehat tradisional juga wajib untuk melindungi diri mereka dari 

penyakit menular. 

c) Jaminan keamanan alat dan teknologi 

Adapun terkait alat dan teknologi yang aman untuk klien, maka 

Pasal 31 dengan tegas menyatakan jika untuk menjamin alat dan 

teknologi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, kemanan 
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dan manfaat maka perlu diselenggarakan upaya pemeliharaan mutu alat 

dan teknologi yang digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

5) Bahan obat tradisional  

a) Penggunaan obat tradisional dan ramuan 

Terkait dengan ramuan yang diberikan oleh penyehat tradisional, 

pada Pasal 32 menyebutkan penyehat tradisional dapat memberikan 

kepada klien berupa sediaan obat tradisional yang telah memiliki izin edar 

dan obat tradisional racikan sendiri. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 

dimana obat yang diberikan dapat dalam bentuk jamu yang dibuat segar, 

ramuan simplisia kering dan ramuan obat luar.  

Pasal 35 juga memperjelas kembali dimana obat tradisional 

tersebut tidak diperbolehkan mengandung etil alkohol lebih dari 1 %, 

bahan kimia obat hasil sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika 

serta bahan lain yang dilarang sesuai ketentuan peraturan undang-

undang. 

Penggunaan obat tradisional juga diatur pada pasal 36 

menyebutkan jika obat tradisional dilarang diberikan dalam bentuk intra 

vaginal, tetes mata, parenteral, dan supositoria kecuali untuk wasir serta 

tidak boleh dicampur dengan obat tradisional yang diproduksi oleh 

industri/usaha. Pasal-pasal tersebut sudah jelas mengamanatkan kepada 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar penggunaan ramuan atau obat 
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tradisional oleh para penyehat tradisional wajib untuk diawasi sehingga 

tidak membahayakan dan mengganggu kesehatan masyarakat. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 

2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia juga mengatur secara 

khusus terkait obat tradisional atau ramuan yang digunakan. Dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang Formularium  Obat 

Herbal Asli Indonesia (FOHAI) dimana pembinaan dan pengawasan 

terkait penggunaan obat herbal asli Indonesia ini dilakukan oleh 

Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 

Hal tersebut tercantum pada Pasal 5. Dengan demikian penggunaan obat 

tradisional ataupun ramuan yang dilakukan oleh penyehat tradisional wajib 

tunduk pada PMK ini dimana didalam PMK FOHAI tertera pedoman 

manfaat tanaman herbal yang dapat digunakan sebagai ramuan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui 

Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Keterampilan 

juga sejalan dengan PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan 

PP Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pasal 70 menyatakan bahwa 

diperlukan upaya mendorong masyarakat agar berperan aktif serta dapat 

melakukan perawatan kesehatan secara mandiri dan benar dengan 

dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Keterampilan 

sebagai bagian dari upaya kesehatan tradisional. 



155 

 

b) Syarat ruangan pembuatan obat tradisional dan ramuan racikan sendiri 

Pasal 34 Ayat (1) menegaskan jika dalam pembuatan obat 

tradisional racikan sendiri, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional 

empiris harus mempunyai ruangan peracikan dan penyimpanan obat 

dimana Ayat (2) menyebutkan jika ruangan peracikan dan pembuatan 

obat tersebut memenuhi syarat antara lain tahan terhadap pengaruh 

cuaca, dapat mencegah masuknya rembesan dan bersarangnya serangga 

atau binatang, memenuhi hygene dan sanitasi agar tidak tercemar dengan 

kuman non pathogen atau khamer, jamur dan bakteri, jauh dari tanah atau 

lantai sehingga bahan simplisia tidak bersentuhan dengan tanah atau 

lantai serta harus memenuhi suhu ruangan yang dikondisikan dengan 

bahan simplisia. 

 

6) Iklan 

Pasal 37 PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dengan 

tegas menyebutkan jika penyehat tradisional dan panti sehat dilarang 

mempublikasikan serta mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris yang diberikan. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah tertera 

dalam PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional. Selain itu, terkait iklan dan publikasi maka Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1787 tahun 2010 Tentang Iklan dan Publikasi juga 

mengatur hal yang sama. Pelayanan Kesehatan juga menyatakan bahwa 

Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila 
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bersifat mempublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan 

kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh 

masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan 

keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau 

belum terbukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Huruf f Permenkes 1787 

tahun 2010 Tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan. Dengan 

demikian Pelayanan kesehatan tradisional yang saat ini berkembang 

khususnya kesehatan tradisional empiris harus tunduk pada pasal ini. 

Ketentuan perundangan yang lain juga menyebutkan jika dalam 

melakukan publikasi atau iklan terkait pelayanan kesehatan maka 

informasi yang disebarkan harus benar, seimbang dan bertanggung 

jawab. Hal tersebut tampak pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 11. 

Pasal ini menyebutkan jika program siaran yang berisi tentang kesehatan 

masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan 

masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang. 

Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran Pasal 5 Huruf I.  

 

7) Penapisan/skirining 

a) Pelaksanaan penapisan 

Dalam melakukan penilaian teknis terhadap penyehat tradisional, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melibatkan kerjasama lintas sektor 
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dimana seperti yang tertuang dalam Pasal 6 dimana Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dapat melibatkan unit yang salah satu fungsinya 

melakukan penapisan atas cara/metode/teknik/bahan/alat berteknologi 

pada pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan. Seperti Sentra 

P3T yang memang berfungsi dalam pengembangan dan penapisan 

pengobatan tradisional.  

b) Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional 

(SP3T) 

(1) Kegunaan SP3T 

Dalam Pasal 39, dimana guna menjamin keamanan dan 

kemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional empiris maka Kepala Dinas  

Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan penapisan terhadap metode 

pelayanan kesehatan tradisional yang akan diberikan dengan 

memanfaatkan SP3T (Sentra Pengembangan dan Penerapan 

Pengobatan Tradisional). 

Di lain sisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 

tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional 

(SP3T) menyebutkan jika Sentra Pengembangan dan Penerapan 

Pengobatan Tradisional (SP3T) ini ditetapkan oleh gubernur dalam upaya 

menyediakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat 

dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya. Sasaran dari 

kegiatan di Sentra P3T adalah pelayanan kesehatan tradisional meliputi 
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metode, obat/bahan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan 

tradisional yang diselenggarakan di masyarakat.  

(2) Tugas SP3T 

Adapun Pasal 5 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 

Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan 

Tradisional (SP3T) menyebutkan bahwa tugas dari Sentra P3T adalah 

melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian 

terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional 

yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat; menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam 

rangka mendukung upaya penapisan; menjadi simpul jaringan informasi 

dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di 

provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi 

pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional; menggali kearifan 

local (local wisdom) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi 

masalah kesehatan di wilayah provinsi; memberikan informasi teknis 

kepada Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang keamanan 

dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; memberikan 

pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-

kaidah bersih dan sehat kepada pengobat tradisional atas permintaan 

Dinas Kesehatan. 

Pelayanan kesehatan tradisional empiris sangat perlu 

dikembangkan oleh pemerintah sehingga manfaat serta keamanannya 
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terjamin. Untuk itu pemerintah di dalam mengelola pelayanan kesehatan 

tradisional empiris, dapat memanfaatkan SP3T sebagai upaya penapisan 

terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris, dimana pelayanan 

kesehatan tradisional empiris ini lebih banyak menggunakan kearifan 

budaya lokal Indonesia. 

 

8) Pencatatan dan pelaporan 

Dalam hal pencatatan dan pelaporan, penyehat tradisional wajib 

melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1).  

a) Pencatatan 

Pasal 38 Ayat (2) juga mengamanatkan pencatatan yang dibuat 

terdiri dari catatan klien dan catatan sarana dan disimpan paling singkat 

selama 2 tahun.  

b) Pelaporan 

Pasal 38 Ayat (6) mengamanatkan jika pencatatan tersebut 

dilaporkan kepada puskesmas. Laporan tersebut kemudian direkapitulasi 

dan disampaikan secara berjenjang oleh puskesmas kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementrian 

Kesehatan. Tampak bahwa laporan penyehat tradisional yang berisi 

rangkuman dari catatan klien dan catatan sarana merupakan salah satu 

bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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PMK Pelayanan Kesehatan SPA Pasal 15 Huruf g juga 

menyebutkan jika penyelenggara pelayanan kesehatan SPA wajib untuk 

melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan setiap tiga bulan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Pasal ini memiliki makna jika Penyelenggara 

pelayanan kesehatan SPA juga wajib melaporkan kegiatan pelayanan 

kesehatan yang diberikannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

sebagai bahan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan. 

 

9) Pembinaan  

Terkait pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota berdasarkan pada Pasal 40 Ayat (1) PMK Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris. Ayat (2) menyebutkan jika pembinaan 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris yang aman, dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris yang memenuhi persyaratan keamanan, dan kemanfaatan serta 

menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya persyaratan keamanan, mutu 

dan kemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional empiris.  

Pembinaan yang dilakukan tercantum dalam Pasal 41 dapat 

berupa advokasi, sosialisasi, pembekalan peningkatan pemahaman 

penyehat tradisional terhadap peraturan perundang-undangan terkait 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan  tradisional empiris, pemantauan 

dan evaluasi, konsultasi serta supervisi. 
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Berdasarkan PMK Pelayanan PMK Pelayanan Kesehatan SPA 

juga mengatur mengenai pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan 

kesehatan SPA. Seperti yang tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa Menteri, Menteri terkait, Gubernur, dan/atau 

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelayanan kesehatan SPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya 

masing-masing dan dapat melibatkan asosiasi terkait. 

 

10)  Pengawasan 

a) Aspek pengawasan 

Meninjau tentang aspek Pengawasan maka berdasarkan Pasal 40 

Ayat (3) PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dimana 

pengawasan dilakukan terhadap penyehat tradisional, sarana prasarana, 

tindakan yang dilakukan terhadap klien, serta ramuan, alat dan teknologi 

yang digunakan oleh penyehat tradisional. Jadi, ketentuan tersebut 

mengamanatkan agar hal-hal yang dicantumkan dalam Pasal 40 memang 

wajib diawasi berdasarkan aturan Pasal-Pasal lain terkait hal tersebut.  

b) Tenaga pengawas 

Terkait dengan pengawasan maka Pasal 42 Ayat (1) menyatakan 

jika dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat mengangkat tenaga 

pengawas. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap 
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris seperti yang 

tercantum pada Ayat (2).  

c) Pelaksanaan pengawasan 

Pasal 42 Ayat (3) menyatakan jika Pemerintah pusat, daerah 

provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengawasan secara berjenjang 

dengan melibatkan institusi terkait, asosiasi penyehat tradisional, dan 

masyarakat sesuai tugas masing-masing. Jadi Pasal ini dengan jelas 

mengamanatkan jika pengawasan yang dilakukan dapat meliputi 

kerjasama lintas sektor dan adanya koordinasi antara institusi terkait, 

asosiasi penyehat tradisional, dan masyarakat sehingga hak sehat dapat 

dipenuhi. Hal ini didukung oleh instrumen pengawasan tertuang pada Ayat 

(4) dimana instrumen pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengawasan oleh 

masyarakat. 

Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan 

pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas, serta melibatkan 

institusi terkait, asosiasi penyehat tradisional, dan masyarakat, dimana 

dipertegas kembali dalam Pasal 43.  

Terkait pengawasan maka PMK Pelayanan Kesehatan SPA juga 

mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggara pelayanan kesehatan SPA. Seperti yang tercantum pada 

Pasal 17 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Menteri, Menteri terkait, 

Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan 
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pengawasan terhadap pelayanan kesehatan SPA sesuai dengan tugas 

dan kewenangannya masing-masing dan dapat melibatkan asosiasi 

terkait. Pasal tersebut memiliki makna jika dalam hal pembinaan dan 

pengawasan dapat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati atau walikota 

dengan memanfaatkan dinas terkait dan dalam hal ini dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pariwisata. Hal ini mengingat jika izin 

teknis dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sedangkan 

berdasarkan PMK Pelayanan Kesehatan SPA, rekomendasi Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dan 

Pelayanan Kesehatan SPA merupakan salah satu dari jenis usaha wisata. 

SPA juga diawasi oleh Kementrian Pariwisata dimana mengingat 

jika SPA termasuk ke dalam usaha wisata. Jadi, Dinas Pariwisata terlibat 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha wisata 

yang ada. Pasal 33 PMP Pendaftaran Usaha Pariwisata tampak jika 

kegiatan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan berkala ke lapangan 

untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP yang 

dimiliki. 

Selain itu terkait dengan pengawasan juga diatur dalam Undang-

Undang nomor 8 Tahun 2002 tentang Perlindungan Konsumen, dimana 

dalam hal pengawasan juga melibatkan Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat dan juga melibatkan masyarakat itu 

sendiri sebagai konsumen terhadap jasa pelayanan kesehatan tradisional. 
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11)  Sanksi  

Pada lampiran PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

mengamanatkan jika dinas kesehatan atau tenaga pengawas dapat 

langsung memberikan teguran lisan jika ditemukan adanya pelanggaran. 

Apabila dalam kurun waktu 3x24 jam tidak ada perubahan maka dinas 

kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan teguran tertulis. Apabila 

dalam kurun waktu 3 x 24 jam tidak ada perubahan maka dinas kesehatan 

kabupaten/kota dapat melakukan pencabutan STPT/ijin sarana bagi panti 

sehat. Jika terdapat dugaan pelanggaran etik maka dinas kesehatan 

kabupaten/kota atau tenaga pengawas berkoordinasi dengan asosiasi 

penyehat tradisional. 

Adapun dalam PMK Pelayanan Kesehatan SPA, sanksi 

administrasi yang dapat diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis 

dan/atau pencabutan izin. Hal tersebut tertuang pada Pasal 17 Ayat (2) 

dan (3). Jadi para penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris 

yang menggunakan SPA selain tunduk pada PMK Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris juga wajib tunduk dan mematuhi PMK Pelayanan 

Kesehatan SPA. Sanksi terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan 

juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terkait dengan sanksi administrasi dan sanksi 

pidana yang ditetapkan. 
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c. Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris 

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris memiliki tujuan sebagai berikut : 

1) Untuk melaksanakan amanat perundang-undangan. 

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional salah 

satunya adalah untuk melaksanakan amanat perundang-undangan antara 

lain : 

a) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

UU Kesehatan dibentuk untuk melaksanakan amanat yang tertera 

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945 yang menyatakan jika setiap orang berhak untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan dan Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 

jika  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan. Melihat pasal tersebut jelas bahwa penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan tradisional yang 

berkembang saat ini harus diperhatikan oleh Pemerintah dan untuk 

mewujudkan hak sehat masyarakat dengan mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945. Menimbang hal tersebut maka Presiden menetapkan Undang-

Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai upaya untuk 

menjamin kepastian hukum dan agar setiap kegiatan dalam upaya 

memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dilaksanakan dengan prinsip non diskriminasi, partisipatif, dan 

berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia 

Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 

pembangunan nasional.  

Di satu sisi UU Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan UU Kesehatan 

yang baru yakni UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga 

dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan 

palayanan kesehatan dan dalam memenuhi serta melindungi hak 

masyarakat untuk hidup sehat. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional dibuat untuk melaksanakan amanat yang tertuang 

dalam Pasal 59 Ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Dalam Pasal tersebut tercantum bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Jadi pasal tersebut mengamanatkan agar PP 
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Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur terkait tata cara dan jenis 

pelayanan kesehatan tradisional sehingga manfaat dan keamanannya 

dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan norma 

agama seperti yang tercantum dalam pasal 59 Ayat (2) UU Kesehatan. 

c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 

2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris ini dilaksanakan untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam 

ketentuan pasal 9, Pasal 23, Pasal 26 Ayat (3), Pasal 39 Ayat (8) dan 

Pasal 57 Ayat (2) PP Pelayanan Kesehatan Tradisional. Dengan 

ketentuan Pasal 9 yang menyebutkan jika ketentuan lebih lanjut mengenai 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 PP Pelayanan Kesehatan Tradisional diatur dengan Peraturan 

Menteri. Selanjutnya Pasal 23 Ayat (4) menyebutkan ketentuan terkait 

penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) 

diatur dalam Peraturan Menteri, begitu pula dengan Pasal 26 Ayat (3) PP 

Pelayanan Kesehatan Tradisional terkait pembuatan dan pemberian obat 

tradisional, Pasal 39 Ayat (8) terkait STPT yang wajib dimiliki oleh 

penyehat tradisional dan juga mengenai panti sehat sesuai dengan Pasal 

57 Ayat (2) yang akan dijabarkan dan diatur kembali pada Peraturan 

Menteri.  

Dengan ketentuan pasal tersebut ada amanat jika aturan terkait 

pelayanan kesehatan tradisional empiris, alat dan teknologi, pembuatan 
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dan pemberian obat tradisional, STPT, dan panti sehat akan diatur 

kembali dalam Peraturan Menteri. Oleh karena pengaturan dari pelayanan 

kesehatan tradisional empiris sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat 

Peraturan Pemerintah maka Pasal tersebut merupakan amanat dari 

pemberian kewenangan atribusi atau kewenangan bagi Menteri untuk 

membuat peraturan pelaksanaan tentang pelayanan kesehatan 

tradisional. 

Berdasarkan pasal tersebut maka jelas bahwa tujuan dari 

pengaturan PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah untuk 

melaksanakan amanat dari PP Pelayanan Kesehatan Tradisional 

sehingga masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

tradisional akan terjamin keamanan, manfaat, serta hak sehat mereka 

terpenuhi. 

2) Sebagai salah satu bentuk pengawasan preventif yang dilakukan 

Pemerintah Daerah 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional sudah 

diketahui sebelumnya jika para penyehat tradisional harus memiliki STPT, 

izin usaha bagi panti sehat berkelompok, izin edar bagi alat dan tekonologi 

yang digunakan. Jadi sebelum penyehat tradisional tersebut 

melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional empiris maka sudah 

diawasi terlebih dahulu terkait dengan legalitas penyelenggara, bahan, 

metode, obat serta fasilitas yang digunakan dimana hal tersebut akan 

dinilai secara teknis sebelum kegiatan pelayanan kesehatan tradisional 
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berjalan. Untuk itu dapat dikatakan jika adanya aturan terkait 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dapat dikatakan 

sebagai salah satu bentuk pengawasan preventif yang dilakukan sebelum 

kegiatan tersebut berlangsung. 

3) Sebagai bentuk perlindungan hak sehat dengan memberikan 

jaminan kepada masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang 

bermutu  

Hak masyarakat untuk sehat merupakan kepentingan dari 

masyarakat tersebut dan untuk itu sudah merupakan kewajiban negara 

dalam hal ini Pemerintah untuk mewujudkan hak tersebut. Untuk itu 

diperlukanlah perlindungan hak oleh negara. Perlindungan hak oleh 

negara kepada warganya bisa berbentuk perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum ada dua bagian yaitu perlindungan hukum preventif 

(perlindungan diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadi pelanggaran) dan perlindungan represif (perlindungan 

akhir berupa sanksi). Pelaksanaan perlindungan hukum preventif yakni 

mencegah terjadinya pelanggaran maka Pemerintah membuat peraturan 

perundang-undangan dan diterbitkanlah Undang-Undang mengenai 

Kesehatan serta Peraturan Pemerintah terkait Pelayanan Kesehatan 

Tradisional serta Peraturan Menteri terkait Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris. 

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan 

pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang 
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besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Untuk itu 

perlu adanya Undang-undang yang mengatur kesehatan sehingga dapat 

meminimalkan terjadinya penyakit di masyarakat sehingga hal ini akan 

mendukung peningkatan ekonomi negara secara tidak langsung. Selain 

itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan 

kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan 

kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik 

Pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut mengandung makna jika 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengerahkan atau 

mencanangkan pembangunan nasional yang mengedepankan dan 

memperhatikan kesehatan dimana dalam pelaksanaannya pemerintah 

juga wajib untuk menggerakkan masyarakat sehingga pelaksanaan 

pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan dapat tercapai.  

4) Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris 

Adanya pedoman yang digunakan dalam mengatur 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris ditujukan agar 

masyarakat hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan maka 

manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur. 

Untuk itu diperlukanlah aturan yang dapat mengatur penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris sehingga pelaksanaannya dapat 
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berjalan dengan tertib, manfaat terjamin serta mencegah terjadinya 

pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. 

 

2. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Dan 

Perlindungan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat 

Pelaksanaan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional Empiris 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada uraian 

berikut. 

a. Lembaga Yang Melakukan Pengawasan 

Dari hasil penelitian, maka lembaga yang sepenuhnya melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris di tingkat kabupaten khususnya dalam lingkup Kabupaten 

Buleleng adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 209 Ayat (2) menyatakan bahwa salah satu perangkat daerah 

kabupaten/kota adalah dinas. Dalam urusan kesehatan maka dinas 

kesehatan Kabupaten/Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dalam pemerintah daerah dibawah 

Bupati menangani hal tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Jadi, di dalam 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sektor kesehatan maka 

dinas kesehatan berwenang untuk itu. 
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Dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas maka Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng melakukan koordinasi dengan instansi 

atau lembaga tertentu sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan 

dengan baik. Adapun  lembaga tersebut antara lain : 

1) Dinas Kesehatan Provinsi Bali 

Dinas Kesehatan Provinsi merupakan lembaga Pemerintah tingkat 

Provinsi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris yang ada dalam lingkup Provinsi. 

Dengan demikian Dinas Kesehatan Kabupaten akan melakukan 

koordinasi yakni dengan melakukan pelaporan kepada Dinas Kesehatan 

Provinsi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

yang ada di kabupaten. 

2) Dinas Pariwisata Kabupaten 

Dinas pariwisata kabupaten merupakan perangkat daerah tingkat 

kabupaten yang mengurusi urusan usaha pariwisata. Jika dilihat dari 

tingkat kepentingannya maka jelas bahwa antara dinas kesehatan 

memiliki kepentingan yang berbeda dengan dinas pariwisata. Namun 

dalam hal pelayanan kesehatan tradisional empiris yang merupakan 

kegiatan pelayanan kesehatan yang memang berasal dari pengembangan 

budaya terkait prilaku kesehatan, maka hal tersebut dapat dikembangkan 

menjadi aset wisata pariwisata Buleleng, Bali. Sementara dinas kesehatan 

memiliki tugas untuk pengawasan dan pengadaan kegiatan untuk 

melindungi masyarakat. Jadi ada dua kepentingan yang berbeda dan hal 
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ini mestinya dikoordinasikan. Sehingga tetap dapat menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan tradisional menjadi objek wisata bahkan menjadi 

yang lebih menarik tetapi tidak meninggalkan kepentingan perlindungan 

masyarakat. 

Jadi dalam hal ini maka dinas kesehatan dapat berbagi tugas 

dengan dinas pariwisata dalam hal pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional seperti SPA. SPA 

merupakan salah satu pelayanan kesehatan tradisional empiris dimana 

selain termasuk ke dalam pelayanan kesehatan tradisional, SPA juga 

termasuk dalam salah satu usaha pariwisata sesuai dengan Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan 

SPA dengan jelas diatur bahwa Dinas Pariwisata memiliki wewenang 

untuk mengeluarkan rekomendasi pembuatan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP) kepada penyelenggara SPA setelah mendapatkan izin 

teknis dari dinas kesehatan dimana Dinas Kesehatan memiliki wewenang 

dalam mengeluarkan rekomendasi terkait penilaian teknis terhadap 

pelayanan kesehatan SPA seperti legalitas penyehat tradisional (STPT) 

yang dimiliki oleh terapis SPA. 

Terkait perijinan SPA, tahapan yang dilakukan adalah 

penyelenggara SPA mencari rekomendasi ke ASTI (Asosiasi SPA Terapis 

Indonesia) dan penilaian teknis dari Dinas Kesehatan. Setelah itu 

mengajukan pendaftaran ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan 
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Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

Dalam hal pengawasan, Dinas Kesehatan memiliki wewenang untuk 

mengawasi secara teknis pelayanan yang diberikan. Berdasarkan 

Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Tahun 2016 

Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, pengawasan terhadap jasa 

usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pariwisata 

dalam rangka memantau pelaksanaan usaha sesuai dengan TDUP baik 

langsung melalui tinjauan terhadap kantor/lokasi usaha pariwisata 

maupun tidak langsung melalui surat menyurat/komunikasi. Pemeriksaan 

dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu untuk memastikan 

kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata seperti alamat 

kantor, kegiatan usaha sesuai dengan pendaftaran usahanya, 

kapasitas/fasilitas yang dimiliki apakah sesuai dengan yang diberitahukan 

serta pemeriksaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi seperti 

perubahan luas kantor, penambahan fasilitas, perubahan waktu dan 

durasi operasi dan lain-lain.  

Berdasaran hasil penelitian dengan Bagian Usaha Wisata Dinas 

Pariwisata Kabupaten Buleleng didapatkan hasil bahwa pengawasan 

terhadap usaha wisata dimana berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata 

RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 6 

menyebutkan jika SPA merupakan salah satu usaha pariwisata. Jadi 

dalam kegiatan pengawasan terhadap usaha SPA tersebut maka Dinas 

pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 
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wisata. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat berupa 

pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian 

kegiatan usaha dengan TDUP dan hal ini tercantum dalam Pasal 33 PMP 

Pendaftaran Usaha Pariwisata.  

Namun untuk saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng masih 

dalam tahap pendataan terhadap usaha SPA yang ada di Kabupaten 

Buleleng. Adapun rencana yang akan dicanangkan adalah tahun 2019, 

akan dibentuk tim pengawasan terhadap usaha wisata dimana dalam 

pembentukan tim pengawas ini bekerjasama dengan lintar sektor terkait 

dengan kewenangan masing-masing instansi seperti dinas kesehatan 

yang mengawasi teknis dari pelayanan yang diberikan, PTSP terkait 

pemberian ijin terhadap usaha wisata tersebut, Dinas Pariwisata terkait 

dengan kesesuaian kegiatan usaha yang dilakukan dengan izin atau 

TDUP-nya, lembaga yang berwenang terhadap indutri terkait produksi 

bahan yang digunakan serta terkait dengan informasi yang tersebar ke 

masyarakat.  

Dalam hal perijinan, TDUP dari usaha wisata tersebut dikeluarkan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

dan syarat yang harus dikumpulkan juga dicek oleh PTSP sebelum 

mengeluarkan TDUP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha 

Pariwisata. Adapun satu TDUP diperuntukkan bagi satu jenis usaha. 
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3) Lembaga penyiaran dan informasi  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penyehat 

tradisonal dilarang melakukan publikasi ataupun iklan terhadap metode 

pelayanan kesehatan tradisional ataupun ramuan yang digunakan. Untuk 

itu Dinas Kesehatan Kabupaten bekerja sama dan melakukan koordinasi 

dengan lembaga penyiaran dan informasi terkait iklan dan publikasi yang 

disiarkan. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik 

lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran 

komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam 

melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

terutama Pasal 5 Huruf I menyebutkan bahwa penyiaran diarahkan untuk 

memberi informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Aturan 

terkait siaran kesehatan pada lembaga penyiaran juga telah dituangkan 

dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 

02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pada Pasal 11 Ayat 

(3) disebutkan jika program siaran yang berisi tentang kesehatan 

masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan 

masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga berwenang. 

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka lembaga penyiaran berhak 

menanyakan izin dari jasa pelayanan kesehatan yang ingin berpromosi. 

Untuk itu lembaga penyiaran difungsikan untuk memilah dan menyaring 
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penyiaran iklan terkait pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan 

dimana lembaga penyiaran diharapkan untuk tidak menyiarkan iklan 

terkait metode serta obat tradsional yang digunakan oleh penyehat 

tradisional.  

4) Asosiasi Penyehat Tradisional 

Asosiasi penyehat tradisional difungsikan dalam pengawasan 

terkait kode etik, identifikasi anggotanya baik dalam hal jumlah dan lokasi 

tempat praktik pelayanan kesehatan tradisional. Asosiasi penyehat 

tradisional dapat melakukan pelaporan kepada Dinas Kesehatan 

mengenai keanggotaan dari asosiasi pelayanan kesehatan tradisional. 

Selain itu dapat pula dinas kesehatan bekerjasama dengan asosiasi 

penyehat tradisional dalam pengadaan pelatihan guna meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan para anggotanya.  

 

b. Bentuk Pengawasan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris di kabupaten 

Buleleng dilakukan dengan beberapa metode atau bentuk.  

1. Ditinjau dari kedudukan Badan/organ yang melaksanakan 

pengawasan  

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

yang ada di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan 
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kesehatan tradisional empiris Dinas Kesehatan memiliki perangkat atau 

seksi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional. 

Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Seksi Pelayanan 

Kesehatan Tradisional. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan tradisional 

memiliki tanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan 

tradisional yang ada di Kabupaten Buleleng. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam hal ini seksi 

pelayanan Kesehatan Tradisional melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional melalui puskesmas. 

Masing-masing puskesmas memiliki pemegang program kesehatan 

tradisional dimana mereka sekaligus sebagai tenaga pengawas yang 

ditetapkan dinas kesehatan. Berdasarkan PMK Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris Pasal 42 Ayat (1) maka kepala dinas kesehatan 

kabupaten/kota dapat mengangkat tenaga pengawas. Adapun tugas 

pengawas adalah untuk melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris. 

2. Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya  

1) Pengawasan preventif/pengawasan apriori 

Sebelum kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan, 

berdasarkan amanat yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan terkait 

dengan penggunaan alat kesehatan, obat tradisional/herbal, dan metode 

pelayanan yang digunakan, maka, Dinas Kesehatan Kabupaten 

melakukan  penilaian terhadap izin edar dari alat dan teknologi yang 
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digunakan dan terhadap obat tradisional/herbal yang digunakan. Dinas 

Kesehatan memantau juga terkait keberlakuan izin edar yang terdapat 

dalam alat maupun obat tersebut.  

Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten juga wajib melakukan 

penilaian teknis kepada penyehat tradisional yang mengajukan izin 

sebelum pelayanan kesehatan tradisional diselenggarakan. Adapun 

penilaian teknis tersebut meliputi legalitas penyehat tradisional, metode 

dan bahan yang digunakan, alat yang digunakan serta syarat dari fasilitas 

kesehatan yang digunakan meliputi tata ruang bangunan, syarat 

komponen bangunan dan material, sistem penghawaan/ventilasi, sistem 

pencahayaan, sistem sanitasi, kelistrikan, komunikasi, proteksi petir, dan 

proteksi kebakaran.  

Adapun peralatan kesehatan tradisional yang digunakan harus 

memenuhi persyaratan seperti standar mutu, alat yang berteknologi 

memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan 

alat yang berteknologi diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi 

penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.  

Melihat jika alat, metode dan alat yang digunakan akan dilakukan 

pemeriksaan maka Dinas Kesehatan dalam hal ini melakukan 

pengawasan preventif sehingga sebelum kegiatan berlangsung, 

keamanan, manfaat dari kegiatan akan terjamin serta tidak merugikan dan 

membahayakan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini Dinas 
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Kesehatan berupaya untuk melakukan pendataan dan penilaian teknis 

terhadap penyelenggara penyehat tradisional. 

2) Pengawasan represif/pengawasan aposteriori 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris memberikan amanat kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang 

ada di wilayah kabupaten. Guna menjalankan amanat tersebut maka 

Dinas Kesehatan Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan terhadap segala kegiatan pelayanan kesehatan tradisional 

yang ada di kabupaten. 

Dari hasil penelitian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng lebih 

dominn melakukan pengawasan represif berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pengawasan, 

dilakukan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional yang 

beranggotakan tiga orang. Dalam melakukan pengawasan Seksi 

Kesehatan Tradisional dibantu oleh tenaga pengawas yang ada di 

masing-masing puskesmas Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng 

memilki 20 puskesmas yang tersebar dan di masing-masing puskesmas 

ada satu pemegang program kesehatan tradisional ditambah dengan 

anggota puskesmas lainnya yang memang consent dalam kesehatan 

tradisional. Pengawasan represif dilakukan seksi kesehatan tradisional 
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melalui laporan puskesmas, kunjungan berkala/sidak ke masing-masing 

kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng dan aduan masyarakat. 

Adapun hal yang diperiksa adalah legalitas penyehat tradisional 

apakah masih berlaku atau tidak, metode/teknik yang digunakan apakah 

memenuhi syarat atau tidak atau apakah membahayakan masyarakat 

atau tidak, bahan dan obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan 

apakah terdapat izin edar, atau memenuhi syarat pembuatan dan 

peracikan, syarat fasilitas kesehatan dan pelanggaran administrasi 

ataupun hukum yang pernah dilakukan.  

Selama pengawasan melaui pemeriksaan/sidak yang dilakukan, 

dihasilkan temuan jika penyehat tradisional tidak memiliki STPT, sertifikat 

kompetensi, tidak memberikan informasi terkait tindakan yang dilakukan, 

tidak membuat pencacatan serta pelaporan, tidak memiliki izin panti sehat 

berkelompok, papan nama hattra tidak mengikuti ketentuan peraturan 

perundangan serta dilihat dari sarana prasarana yang ada kurang 

mendukung pelaksanaan pelayanan. Untuk itu menindaklanjuti hasil 

temuan tersebut maka seksi pelayanan kesehatan tradisional melakukan 

pembinaan. 

Selain itu dilakukan pemeriksaan berdasarkan aduan klien terkait 

penggunaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Namun selama ini 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng belum mendapatkan masukan 

mengenai keluhan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris. 
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3. Pengawasan dari segi hukum  

Posisi Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah sebagai pelapor atau 

pihak yang melaporkan jika ada pelanggaran hukum. Dinas Kesehatan 

merupakan pihak yang membantu proses penegakan hukum di 

pengadilan. Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan temuan 

yang melanggar hukum maka Dinas Kesehatan akan melaporkan kepada 

pihak berwenang seperti kepolisian atau dalam hal ini adalah penyidik. 

Apabila terdapat pelanggaran perdata dimana merugikan orang lain maka 

akan ditindak lanjuti melalui mekanisme ganti rugi. Pelanggaran pidana 

ditemukan melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pelaksanaan dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setelah dilakukan 

tindakan oleh tim penyidik kepolisisan, maka kasus akan diselesaikan di 

Pengadilan Negeri. Dari hasil penelitian diketahui jika belum pernah ada 

pelanggaran hukum yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng.  

 

c. Mekanisme Pengawasan  

Pengawasan dilakukan untuk melihat kesesuian antara peraturan 

dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan 

memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan penyelenggaraaan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris serta memeriksa legalitas yang terkait dengan 
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris. Dalam 

melakukan sidak oleh petugas, maka setiap petugas yang melakukan 

pengawasan wajib dilengkapi dengan tanda pengenal, surat perintah 

pemeriksaan serta instrumen pengawasan (tata cara sidak). Apabila 

petugas tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah maka 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional berhak untuk menolak 

pemeriksaan. 

Hasil penelitian menunjukkan jika dalam melakukan pengawasan, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam hal ini Seksi Pelayanan 

Kesehatan Tradisional melakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 

1) Membentuk tim pengawas 

Seksi pelayanan kesehatan tradisional Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng terdiri dari kepala seksi serta dua orang anggota dan 

dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional 

yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng maka masing-masing UPTD 

puskesmas yang ada berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki 20 puskesmas yang tersebar di 

sembilan kecamatan. Masing-masing puskesmas memiliki pemegang 

program kesehatan tradisional yang sudah dilatih dan sekaligus sebagai 

tenaga pengawas yang membantu mengawasi kegiatan pelayanan 

kesehatan tradisional yang ada di wilayah kerjanya.  

Selama pengawasan, seksi pelayanan kesehatan tradisional 

melakukan kerjasama lintas sektor dan lintas program. Kerjasama yang 
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dilakukan secara lintas program yakni dengan program kesehatan 

lingkungan yang memahami sanitasi, higenitas, dan bangunan. Kemudian 

kerjasama dengan program farmasi yang paham terkait obat tradisional 

dan program pelayanan kesehatan rujukan yang paham terkait program 

rujukan pelayanan kesehatan yang memang harus ditangani melalui 

pelayanan kesehatan konvensional. Kerjasama lintas sektoral juga 

dilakukan dinas kesehatan. Adapun kerjasama yang dilakukan adalah 

dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng, Kasat Reserse Kepolisian 

Resort Buleleng, Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, dan 

Asosiasi Penyehat Tradisional Wilayah Bali.  

2) Melakukan pemeriksaan/pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan seksi pelayanan kesehatan tradisional 

dilakukan melalui tiga tahapan yakni : 

a) Penilaian administrasi dan teknis sebelum memberikan rekomendasi 

Sebelum memberikan rekomendasi, seksi kesehatan tradisional 

melakukan penilaian secara teknis terlebih dahulu dimana penilaian yang 

dilakukan meliputi penilaian administrasi dan penilaian teknis. Beriku 

adalah mekanisme yang dilakukan : 
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Gambar 3.14 Mekanisme Penilaian Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten      
                       Buleleng 

 

Berdasarkan Gambar 3.14 di atas dapat dilihat jika sebelum 

memberikan rekomendasi, penyehat tradisional mengajukan permohonan 

pemberian rekomendasi. Selanjutnya dilakukan penilaian administrasi dan 

teknis terhadap penyehat tradisional, alat, bahan, metode serta sarana 

prasarana yang dimiliki. Apabila setelah dilakukan penilaian teknis terkait 

keamanan dan manfaat dari cara perawatan/metode, bahan ramuan dan 

alat teknologi kesehatan yang digunakan serta sarana prasarana ternyata 

memenuhi syarat, maka Dinas Kesehatan akan memberikan rekomendasi 

HAL YANG DINILAI : 
 
1.Penyehat tradisional 
(legalitas) 
2.Metode yang digunakan 
3.Alat dan bahan/obat yang 
digunakan 
4.Fasilitas pelayanan 
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kepada penyehat tradisional tersebut. Sedangkan jika tidak, maka 

penyehat tradisional tersebut dibina kembali. Rekomendasi yang diberikan 

oleh Dinas Kesehatan kemudian digunakan sebagai syarat untuk 

mengajukan STPT di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 

Satu Pintu. 

b) Kunjungan berkala melalui terjun langsung ke lapangan atau tempat 

praktik pelayanan kesehatan tradisional empiris 

Tim pengawas Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yakni seksi 

pelayanan kesehatan tradisional bersama dengan pemegang program 

puskesmas yang memang mengetahui tempat praktik pelayanan 

kesehatan tradisional di daerahnya melakukan pengawasan secara 

periodik melalui laporan bulanan dan tahunan yang dibuat oleh pemegang 

program serta kunjungan atau sidak secara berkala ke tempat praktik 

pelayanan kesehatan tradisional. Apabila berdasarkan hasil pengawasan 

didapatkan temuan maka temuan tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu 

apakah termasuk pelanggaran administrasi, hukum atau etik. Jika terjadi 

pelanggaran administrasi maka dinas kesehatan akan melakukan 

pembinaan, jika terjadi pelanggaran hukum maka akan ditindaklanjuti 

dengan pengawas di bidang hukum, dan jika terjadi pelanggaran etik 

maka akan ditindak lanjuti oleh asosiasi penyehat tradisional. Berikut 

mekanisme yang dilakukan : 
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Gambar 3.15 Mekanisme pengawasan secara berkala oleh dinas    

Kesehatan 
 
c) Pengawasan berdasarkan aduan/klaim masyarakat 

Pengawasan juga dilakukan berdasarkan aduan atau klaim dari 

masyarakat baik itu secara langsung melaui puskesmas, ataupun melalui 

media sosial. Adapun mekanisme sebagai berikut : 
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Gambar 3.16 Mekanisme Pengawasan Berdasarkan Aduan/Klaim 
Masyarakat 

 

Berdasarkan Gambar 3.16 tersebut tampak jika puskesmas akan 

melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila terdapat aduan atau 

keluhan dari masyarakat terkait penggunaan pelayanan kesehatan 

tradisional. Selanjutnya setelah mendapatkan laporan, dinas Kesehatan 

akan segera melakukan sidak ke tempat pelayanan praktik kesehatan 
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tradisional empiris yang diadukan. Setelah itu dilakukan verifikasi dan 

evaluasi apakah pelanggaran yang dilakukan termasuk ke pelanggaran 

etik atau pelanggaran hukum. 

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng berpanduan pada pedoman pengawasan yang 

terdapat pada lampiran PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

dimana lampiran tersebut menjabarkan terkait hal pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan baik dari tingkat Pemerintah Pusat sampai 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksana pengawasan 

sesuai dengan lampiran PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

meliputi : 

(1) Tim Penilai teknis di kabupaten/kota yang anggotanya ditunjuk oleh 

kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang terdiri dari lintas program 

dinas kesehatan kabupaten/kota, lintas sektor, asosiasi/pakar  

(2) Tim pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran 

kode etik, prilaku atau disiplin yang dilakukan oleh hattra 

(3) Tenaga kesehatan puskesmas (pemegang program kesehatan 

tradisional yang ditugasi kepala puskesmas) 

Mengacu pada PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

maka penjabaran PMK tersebut dengan jelas menyatakan jika Dinas 

Kesehatan Kabupaten atau tenaga pengawas bertindak berdasarkan hasil 

temuan di lapangan, laporan penyehat tradisional yang diberikan ke dinas 

kesehatan kabupaten/kota dan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. 
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Hal tersebut menjadi dasar untuk melakukan investigasi kepada penyehat 

tradisional. 

3) Melakukan tahap akhir pengawasan 

Setelah dilakukan evalusi terhadap hasil temuan maka akan 

dilanjutkan dengan melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan 

tersebut. Berdasarkan hasil investigasi dan jika menemukan adanya 

pelanggaran pelayanan kesehatan tradisional, dinas kesehatan 

kabupaten/kota atau tenaga pengawas dapat langsung memberikan 

teguran lisan. Apabila dalam waktu 3x24 jam tidak ada perubahan maka 

dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan teguran tertulis. 

Apabila dalam kurun waktu 3x24 jam tidak ada perubahan maka dinas 

kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan pencabutan STPT/Ijin sarana 

bagi panti sehat. Jika terdapat dugaan pelanggaran etik maka dinas 

kesehatan kabupaten/kota atau tenaga pengawas berkoordinasi dengan 

asosiasi penyehat tradisional. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dan hasil penelitian maka terlihat 

jika dalam melaksanakan pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng atau dalam hal ini seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

bertindak berdasarkan hasil temuan di lapangan. Dimana dalam 

melaksanakan pengawasan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

bersama dengan tim pemegang pelayanan kesehatan tradisional yang 

ada di puskesmas langsung terjun ke lapangan untuk melakukan sidak 

terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris yang 
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ada di Kabupaten Buleleng. Sidak tersebut berupa penilaian administrasi 

dan penilaian teknis terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan 

tradisional empiris serta melihat ada atau tidaknya pelanggaran yang 

dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris.  

Penilaian administrasi dan penilaian teknis dilakukan terhadap 

penyehat tradisional yang ingin mengajukan dan memperpanjang STPT. 

Hal ini termasuk ke dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan kabupaten Buleleng. Penilaian tersebut dilakukan 

dengan melakukan penilaian terhadap penyelenggara pelayanan 

kesehatan tradisional yakni tidak melanggar konsep penyelenggaraan, 

legalitas STPT, pengkajian keamanan dan manfaat terhadap cara, bahan 

serta sarana prasarana. Dalam melaksanakan penilaian teknis, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng mempunyai anggota lintas program yakni 

seksi pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan lingkungan, farmasi dan 

pelayanan kesehatan rujukan. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng juga melibatkan lintas sektor dan asosiasi penyehat tradisional. 

Sidak juga dilakukan secara periodik berdasarkan rencana yang telah 

disusun, dimana seksi pelayanan kesehatan tradisional melakukan sidak 

secara bergilir setiap bulan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten 

Buleleng. 

Pengawasan juga dilakukan berdasarkan laporan penyehat 

tradisional yang diberikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota. 
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Berdasarkan laporan tersebut maka akan terlihat bagaimana pelaksaanan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris yang ada di masing-masing 

kescamatan. Selain itu pengawasan juga dilakukan berdasarkan 

pengaduan dari masyarakat. Namun sampai saat ini Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng belum mendapatkan adanya aduan dari masyarakat 

terkait pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diterimanya. Hasil 

dari pengawasan tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan 

investigasi kepada penyehat tradisional. 

 

d. Objek Pengawasan 

Adapun berdasarkan hasil penelitian dan juga berdasarkan pada 

PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris maka objek yang wajib 

untuk diawasi antara lain : 

1) Kelengkapan administrasi 

Kelengkapan administrasi yang diawasi antara lain dokumen STPT, 

legalitas panti sehat seperti izin panti sehat berkelompok, surat 

keterangan magang (jika melakukan magang dengan penyehat tradisional 

senior), melakukan pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan jika penyehat tradisional tidak memiliki STPT, tidak 

memiliki izin panti sehat berkelompok namun sudah memiliki izin usaha, 

tidak membuat pencacatan serta pelaporan.  
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2) Tempat pelayanan kesehatan tradisional empiris, Sarana dan 

prasarana 

Selanjutnya objek lain yang diwasi juga meliputi papan nama hattra 

serta ruangan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan tindakan dan 

klien. Begitu pula dengan alat dan teknlogi yang digunakan harus 

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yakni memiliki standar 

keamanan bagi klien dan tidak menggunakan alat diagnostik kedokteran.  

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan ada penyehat tradisional 

yang memasang papan nama hattra namun tidak mengikuti ketentuan 

peraturan perundangan. Jika dilihat dari sarana prasarana yang ada 

kurang mendukung pelaksanaan pelayanan seperti tidak memiliki ruangan 

yang layak untuk melakukan pelayanan dimana higenitas, sanitasi serta 

sistem penghawaan yang kurang memadai. Penyehat tradisional yang 

meggunakan teknik manual seperti pijat, akupresur dan refleksi 

menggunakan jari tangan dan menggunakan pemijat manual dari kayu. 

Mereka tidak menggunakan alat dan teknologi diagnostik kedokteran.  

3) Kualifikasi penyehat tradisional 

Pengawasan juga dilakukan terhadap kualifikasi penyehat 

tradisional. Dimana dalam hal ini penyehat tradisional harus memiliki 

sertifikat kompetensi ataupun pernah mengikuti pelatihan terkait dengan 

pelayanan yang diberikan. Tindakan yang dilakukan penyehat tradisional 

terhadap klien meliputi keterampilan berdasarkan teknik manual, teknik 

energi, dan teknik olah pikir serta pemberian obat tradisional atau ramuan.  
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jika ada beberapa 

penyehat tradisional yang memberikan pelayanan dengan menggunakan 

teknik manual seperti akupresur, pijat, refleksi dimana beberapa penyehat 

ada yang memang memiliki sertifikat pelatihan dan sering mengikuti 

pelatihan, namun ada juga yang memang sudah pernah magang dan 

mengikuti pelatihan namun tidak mendapatkan sertifikat pelatihan. 

Beberapa penyehat tradisional yang menggunakan teknik olah pikir 

seperti spiritual dan yoga/meditasi walaupun sering mengikuti dan 

memberikan pelatihan serta keterampilan tersebut didapatkan dari 

keturunan, namun mereka tidak memiliki sertifikat kompetensi. Penyehat 

tradisional yang menggunakan ramuan dimana ramuan yang diracik 

sendiri berdasarkan ilmu yang telah diperoleh secara turun temurun dan 

pelatihan memang sudah memiliki sertifikat kompetensi serta sudah 

bergabung dengan asosiasi ramuan tradisional Indonesia.  Penyehat 

tradisional yang menggunakan kombinasi antara teknik manual dan 

ramuan seperti SPA, terapisnya juga sudah memiliki sertifikat kompetensi 

dan sering mengikuti pelatihan. 

4) Bahan obat tradisional  

Obat tradisional yang diberikan harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Adapun obat tradisional yang 

diberikan seperti obat tradisional yang berasal dari hasil racikan sendiri 

seperti jamu yang dibuat segar, ramuan simplisia kering ataupun ramuan 

obat luar. Obat tradisional yang diberikan antara lain obat tradisional yang 
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sudah memiliki izin edar selain itu jika merupakan hasil racikan sendiri 

maka obat tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan jika penyehat tradisional yang 

menggunakan ramuan sudah berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan buku panduan pengobatan ramuan tradisional Indonesia 

yang dimiliki serta berdasarkan pelatihan yang memang sudah sering 

diikuti. 

5) Metode Pelayanan 

Metode pelayanan yang dilakukan juga harus sesuai dengan 

konsep dan ciri khs pelayanan kesehatan tradisional empiris. Penyehat 

tradisional dilarang unuk melakukan tindakan invasiv. Adapun metode 

yang digunakan meliputi metode ramuan, keterampilan ataupun 

perpaduan antara ramuan dan keterampilan. Metode pelayanan terkait 

dengan teknik melakukan pelayanan tradisional empiris wajib untuk 

diawasi. Dimana dalam memberikan pelayanan kepada klien, terapis SPA, 

akupresur, dukun bayi yang melakukan pijat pada bayi dan refleksi harus 

mengetahui titik-titik saraf klien sehingga dapat memberikan pelayanan 

sesuai dengan keluhannya. Begitu juga dengan metode patah tulang, aka 

ia harus mengetahui rangka tubuh manusia dan anatomi sehingga dapat 

melakukan pelayanan secara tepat. Metode ramuan atau obat tradisional 

juga demikian, ia harus mengetahui tanaman herbal atau bahan lain yang 

memang sesuai untuk dibuat ramuan atau obat tradisional. 
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jika penyehat tradisional 

lebih banyak menggunakan metode keterampilan dan mereka juga tidak 

melakukan tindakan yang membahayakan klien seperti tindakan invasif 

atau melukai klien. 

6) Iklan 

Iklan dari penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional juga 

wajib untuk diawasi. Menginat hal ini akan memiliki dampak yang nantinya 

akan merugikan masyarakt apabila iklan tersebut tidak benar dan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi dalam pelayanan kesehatan 

tradisional empiris, dimana penyehat tradisional tidak diperbolehkan untuk 

melakukan publikasi atau iklan terkait pengobatan yang digunakannya. 

Berdasarkan hasil penelitian dilihat jika penyehat tradisional rata-rata tidak 

melakukan publikasi atau iklan. 

7) Prosedur pelayanan 

Adapun hal yang diawasi selanjutnya adalah prosedur pelayanan 

yang diberikan oleh penyehat tradisional. Dalam memberikan pelayanan 

kepada klien, penyehat tradisional wajib untuk memberikan informasi atau 

penjelasan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan serta wajib 

untuk mengkaji kembali kondisi klien apakah tindakan yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Di samping itu penyehat tradisional 

juga wajib untuk memberikan jaminan rahasia kepada klien terkait 

kondisinya. Hal ini diperlukan sebagai upaya memenuhi hak klien.  
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jika penyehat tradisional 

jarang melakukan pemberian informasi, pengkajian kondisi klien, serta 

memberikan jaminan rahasia kepada klien. Hal ini disebabkan karena 

klien sudah sering melakukan pengobatan di tempat penyehat tradisional 

dan sebagian besar memang berlangganan disana sehingga mereka 

sudah mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan. Adapun 

beberapa penyehat tradisional sudah mencantumkan penjelasan dari 

terapi yang akan diberikan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan klien 

pada brosur pelayanan yang mereka miliki. Dengan demikian klien akan 

memilih dengan sendirinya teknik atau terapi yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. 

 Ketujuh objek pengawasan tersebut wajib untuk diawasi oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng. Apabila salah satu objek terlewatkan 

maka hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Pemerintah 

dalam hal melakukan perlindungan terhadap hak sehat masyarakat. 

 

e. Tindak Lanjut Pengawasan 

Setelah ada data atau temuan dari pelaksanaan pengawasan, 

kemudian akan ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. adapun 

tindak lanjut pengawasan yang dilakukan antara lain : 
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1) Memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi sebagai 

bagian dari kewajian administrasi. 

Dinas Kesehatan Provinsi merupakan perangkat daerah di tingkat 

provinsi yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan 

kesehatan tradisional yang ada di Provinsi Bali. Dengan demikian sebagai 

kewajiban administrasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

memberikan dan melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan 

tradisional yang ada di Kabupaten Buleleng kepada Dinas Kesehatan 

Provinsi. 

2) Memberikan pembinaan terhadap pemegang program puskesmas 

dan penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional.  

Tindak lanjut yang diberikan dapat berupa teguran terhadap 

penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional. Selanjutnya diberikan 

pembinaan. Tindakan pembinaan yang dilakukan dapat berupa tindakan 

koreksi. Tindakan koreksi dilakukan terhadap laporan yang dikumpulkan 

oleh puskesmas ke dinas kesehatan ataupun laporan yang dikumpulkan 

oleh penyehat tradisional. Apabila terdapat kesalahan maka laporan 

tersebut diperbaiki. Selain itu, tindakan pembinaan yang dilakukan dapat 

berupa sosialisasi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris. Pembinaan tersebut dapat berupa pembinaan secara 

individu ataupun berkelompok. 
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3) Memberikan tindak lanjut terhadap temuan berupa pelanggaran 

baik itu pelanggaran etik, administrasi ataupun hukum. 

Selama pelaksanaan pengawasan maka temuan hasil dari 

pengawasan tersebut akan dipilah kembali dan dievaluasi apakah 

termasuk pelanggaran etik atau bukan. Jika termasuk ke dalam 

pelanggaran etik maka temuan tersebut akan dilanjutkan ke asosiasi 

penyehat tradisional yang ada untuk diproses mengikuti alur proses 

penegakan etik. Dalam hal Kabupaten Buleleng tidak memiliki asosiasi 

Penyehat tradisional maka jika terjadi pelanggaran etik Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng akan membawa kasus tersebut ke asosiasi penyehat 

tradisional yang ada di Provinsi Bali. 

Apabila temuan tersebut merupakan pelanggaran administrasi 

maka akan ditindaklanjuti oleh kepala dinas kabupaten/kota. Kemudian 

dilakukan bimbingan teknis dan evaluasi lanjutan. Apabila penyelenggara 

pelayanan kesehatan tradisional empiris tidak mengindahkan teguran 

dinas kesehatan maka akan dilakukan tindak lanjut secara hukum. Apabila 

ditemukan temuan yang menyeleweng dalam artian tidak mengikuti dan 

melanggar kaidah yang ada di peraturan perundangan maka diteruskan 

ke pelaksana pengawasan secara hukum. Dengan demikian jika terdapat 

pelanggaran hukum maka akan diselesaikan secara hukum dimana Dinas 

Kesehatan Kabupaten sebagai pihak pelapor atau yang melaporkan. 

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa pelanggaran terkait 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang ada di 
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Kabupaten Buleleng, diantaranya penyehat tradisional tidak memiliki 

STPT, tidak memiliki izin panti sehat berkelompok, sertifikat kompetensi, 

tidak memberikan informasi terkait tindakan yang dilakukan, tidak 

membuat pencacatan serta pelaporan, papan nama hattra tidak mengikuti 

ketentuan peraturan perundangan serta dilihat dari sarana prasarana yang 

ada kurang mendukung pelaksanaan pelayanan.  

Terkait pelanggaran yang dilakukan penyehat tradisional tersebut 

maka Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional akan memberikan 

pembinaan kepada penyehat tradisional terkait peraturan dan syarat-

syarat yang harus dipenuhi. Pelanggaran tersebut belum sepenuhnya 

ditindaklanjuti secara tegas. Dalam hal ini belum adanya Peraturan 

Daerah terkait pelayanan kesehatan tradisional empiris mengakibatkan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng susah untuk menetapkan tindakan 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyehat tradisional terutama 

bagi penyehat tradisional yang memang tidak memiliki STPT.  

Namun dalam lampiran PMK Pelayanan Kesehatan tradisional 

tercantum jika ada tindak pelanggaran maka dapat melakukan 

pencabutan STPT/Ijin sarana bagi panti sehat sedangkan tidak ada aturan 

terkait yang memang belum memiliki STPT. Untuk itu Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng berusaha untuk melakukan pembinaan dan 

memfasilitasi penyehat tradisional yang memang memiliki kemampuan 

dan memenuhi syarat untuk mendapatkan STPT. 
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 Adanya tindak lanjut terhadap temuan yang melakukan 

pelanggaran maka bisa dikatakan jika hak sehat masyarakat belum dapat 

dilindungi. Dimana adanya pengawasan yang belum optimal baik itu 

dalam hal pelaksanaan pengawasan ataupun pemberian tindak lanjut 

terhadap temuan akan mengakibtkan masyarakat belum mendapatkan 

hak sehat mereka secara utuh. Seperti yang telah diketahui bahwa 

perlindungan hak merupakan perlindungan hukum, dimana terdapat 

perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang diberikan 

pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta 

perlindungan hukum represif yakni perlindungan akhir yang diberikan 

seperti pemberian sanksi. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng belum memberikan perlindungan secara optimal dimana belum 

mempunyai peraturan terkait pelaksanaan pengawasan serta belum 

secara optimal menerapkan sanksi kepada penyehat tradisional yang 

melanggar.  

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Terkait 

Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Bali Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Dan 

Perlindungan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat 

a. Faktor Yuridis 

Faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 

pelayanan kesehatan tradisional meliputi ketentuan Pasal dalam PMK 
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Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Peraturan Daerah Provinsi 

serta Kabupaten. Adapun penjabarannya sebagai berikut. 

Apabila ditinjau dari faktor yuridis, maka pengaturan dari Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Buleleng dirasakan belum 

cukup. Jika dilihat dari Pasal 6 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang salah 

satunya adalah membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional kabupaten/kota yang mengacu pada 

kebijakan provinsi dan kebijakan nasional. Namun saat ini Peraturan 

Daerah Provinsi Bali terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional belum terbentuk.  

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten dapat mengajukan atau 

mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional 

yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah melalui 

Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tercantum dalam Pasal 6 huruf b 

PP Pelayanan Kesehatan tardisional. Hal ini merupakan penghambat bagi 

pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dimana 

tidak ada acuan mengenai pelayanan kesehatan tradisional yang bersifat 

spesifik daerah. 

Selain itu dalam PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

belum dijelaskan secara lengkap mengenai pasal terkait penerapan sanksi 

administrasi terhadap penyehat tradisional yang belum memiliki STPT 
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dengan waktu yang diberikan untuk pengurusan STPT. Namun dalam 

penjelasan PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional sudah mencantumkan 

penjabaran dari tindakan yang dilakukan dimana lampiran yang terdapat 

dalam PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional menjelaskan secara 

terperinci bagaimana pelaksanaan pengawasan serta sanksi yang harus 

diberikan sekaligus dengan waktu yang harus dipenuhi dalam pemenuhan 

syarat administrasi. Dengan demikian adanya penjabaran pasal yang jelas 

akan memudahkan Dinas Kesehatan dalam mengambil tindakan terhadap 

pelanggaran yang dilakukan.  

 

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

antara lain pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

tradisional masih belum baik. Pemahaman masyarakat tehadap pelayaan 

kesehatan tradisional hanya sebatas pengobatan tradisional tersebut 

dilakukan secara turun temurun, berdasarkan kepercayaan ataupun 

berdasarkan mitos. Mereka belum mengetahui jika pelayanan kesehatan 

tradisional atau pengobatan tradisional tersebut memiliki syarat kualifikasi 

serta mutu yang harus dipenuhi agar pelayanan yang diberikan menjamin 

keamanan serta memberikan manfaat terhadap masyarakat.  

Pelayanan kesehatan tradisional ini kelemahannya adalah belum 

terstandar dan kesembuhan itu juga suatu hal yang memang tidak terukur. 
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Walaupun demikian bukan berarti jika pelayanan atau pengobatan 

tradisional itu murah, bisa jadi pengobatan tradisional jatuhnya lebih 

mahal dibandingkan dengan pengobatan modern. Kadang-kadang 

masyarakat menganggap jika pengobatan atau pelayanan kesehatan 

tradisional itu murah, pasti sembuh dan aman. Masyarakat masih belum 

mengetahui tentang faktor aman tersebut. Keamanan dari pelayanan 

kesehatan tradisional diatur dalam Peraturan Menteri dimana dikatakan 

aman baik dari segi alat dan teknologi, metode atau cara pelayanan, 

bahan atau obat serta dari sarana prasarana atau fasilitas pelayanan 

kesehatan yang digunakan. Dengan demikian dapat dilihat jika 

masyarakat belum sepenuhnya tahu dan paham terhadap aturan 

pemerintah mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris.  

Informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang pelayanan 

kesehatan tradisional juga masih belum jelas, dimana saat ini banyak 

beredar informasi terkait pengobatan tradisional yang berlebihan dan 

cenderung menjerumuskan masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan tradisional atau pengobatan tradisional juga masih 

kurang. Partisipasi masyarakat terhadap pengobatan tradisional belum 

menunjukkan respon positif untuk mendukung pemerintah dalam 

mengawasi pelayanan kesehatan tradisional empiris yang ada. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya masyarakat pengguna pelayanan kesehatan 

tradisional empiris yang tidak peduli dan tidak memberikan laporan/aduan 
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apabila ada kejadian yang merugikan masyarakat. Ini dapat menghambat 

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng. 

 

c. Faktor Teknis 

Faktor teknis yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

meliputi adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng dalam pengawasan dan pembinaan dan koordinasi 

terhadap dinas/lembaga terkait di dalam pengawasan. Selain itu 

terbatasnya sumber daya manusia yang sesuai dengan keahliannya 

dalam kesehatan tradisional empiris, persoalan dana yang dianggarkan 

dalam melaksanakan sidak dan pembinaan, serta terbatasnya sarana 

prasarana yang mendukung pengawasan di lapangan juga dapat 

mempengaruhi pelaksanaan dari pengawasan. Faktor teknis tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut.  

1) SOP (Standar Operasional Prosedur) 

Dinas Kesehatan Kabupaten belum memiliki SOP (Standar 

Operasional Prosedur) dalam pengawasan dan pembinaan yang 

dilakukan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional 

empiris. Dalam SOP tersebut dijabarkan mengenai teknik dan langkah 

yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, serta tindak lanjut dari 

pengawasan. Walaupun demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 
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sudah melaksanakan prosedur pengawasan sesuai dengan yang tertera 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Memang dalam PMK 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tersebut sudah terdapat 

penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan serta sanksi administrasi 

yang diberikan, namun sifat dari PMK tersebut tingkatannya adalah umum 

abstrak jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng harus 

mengapresiasikan kembali dalam bentuk SOP. Dengan demikian akan 

jelas terlihat tindakan yang harus dilakukan. Terkait dengan tidak adanya 

SOP Pengawasan maka secara tidak langsung hal ini akan menghambat 

pelaksanaan pengawasan tersebut.  

2) Koordinasi antar instansi terkait 

Koordinasi terhadap dinas/lembaga terkait juga dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. Dalam hal ini dinas kesehatan 

dapat melakukan koordinasi dengan dinas pariwisata, lembaga penyiaran 

serta asosiasi penyehat tradisional dimana pelayanan kesehatan 

tradisional sepeti SPA merupakan salah satu bentuk dari usaha pariwisata 

begitu juga terkait dengan iklan dari pelayanan kesehatan tradisional.  

3) Sumber daya manusia 

Di lain sisi, pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan 

kesehatan tradisional dapat terlaksana dengan baik jika tersedia tim 

pengawas. Dinas Kesehatah Kabupaten Buleleng memiliki tenaga 

pengawas di masing-masing puskesmas yang memegang program 
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kesehatan tradisional. Masing-masing tenaga pengawas tersebut 

bertanggung jawab sesuai dengan batas wilayah kerjanya. Tersedianya 

tim pengawas akan mendukung terselenggaranya pengawasan dengan 

baik.  

Pembentukan tim pengawas sebaiknya didukung oleh sumber daya 

manusia yang paham di bidang kesehatan tradisional. Staf tim kesehatan 

tradisional yang ada adalah tiga orang dan Dinas Kesehatan memang 

sudah memiliki tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas yang 

sudah dilatih untuk kesehatan tradisional namun Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng belum memiliki sumber daya manusia yang memang 

pendidikannya khusus menggeluti kesehatan tradisional. Jadi, hal ini 

dapat menghambat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan. 

4) Sumber dana 

Sumber dana juga sangat mempengaruhi pelaksanaan 

pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Dinas kesehatan 

Kabupaten Buleleng memiliki sumber dana untuk memenuhi seluruh 

kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan 

kesehatan tradisional. Dimana dinas kesehatan kabupaten sudah memiliki 

POA (Planning Of Action) beserta dana yang dianggarkan dalam 

melakukan pembinaan setiap bulan dengan langsung ke tempat 

praktik/penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini akan 

mempengaruhi terselenggaranya pengawasan karena Dinas Kesehatan 
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Kabupaten Buleleng dapat mengetahui secara pasti masalah dan kondisi 

yang ada di lapangan.  

5) Sarana prasarana pendukung 

Mendukung hal tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng harus menyediakan sarana prasarana untuk mendukung 

kegiatan di lapangan. Jika dilihat dari keterjangkauan tempat pelayanan 

kesehatan tradisional empiris yang memang jarak yang harus ditempuh 

lumayan jauh antar kecamatan sehingga sarana dan prasarana juga harus 

menunjang. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sudah memiliki 

kendaraan yang digunakan dalam urusan pelaksaan pengawasan ke 

tempat praktik pelayanan kesehatan tradisional empiris namun jumlah 

yang dimilki juga masih terbatas. Hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan. 
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