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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Kabupaten Buleleng yang terletak di sebelah utara Pulau Bali 

memiliki sembilan kecamatan dimana masyarakat Buleleng yang 

notabene adat dan budaya masyarakat masih kental mengakibatkan 

banyaknya praktik pelayanan kesehatan tradisional empiris. Tercatat ada 

301 penyehat tradisional dan hanya 0,02% yang memiliki surat terdaftar. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris dan 

perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat. Penelitian dilakukan di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, penyelenggara 

pelayanan kesehatan tradisional empiris dan klien dari pelayanan 

kesehatan tradisional empiris melalui studi lapangan dengan wawancara 

dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris 

a. Dasar hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris meliputi 

berbagai ketentuan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
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Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tentang 

Penyiaran, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional serta Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Masing-

masing ketentuan pada intinya mewajibkan pemerintah untuk 

bertangung jawab dan menjamin setiap orang agar mendapatkan hak 

untuk hidup sehat dimana pengembangan pelayanan kesehatan 

tradisional merupakan bagian dari pengembangan budaya. Dengan 

demikian Pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten/kota 

wajib untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut 

terkait sanksi sebagai bentuk perlindungan hak sehat bagi masyarakat.  

b. Bentuk Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara 

umum diatur dalam PMK Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

Tahun 2016. Dalam pengaturan ini diatur 11 hal penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris. Adapun pengaturannya 

terkait dengan penyehat tradisional; metode pelayanan; fasilitas 

pelayanan kesehatan; alat dan teknologi; bahan obat tradisional; iklan; 

penapisan/skrining; pencatatan dan pelaporan; pembinaan; 

pengawasan; serta sanksi yang diberikan. Selain PMK Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, hal tersebut diatur pula pada Peraturan Menteri 
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Kesehatan lainnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 

Tahun 2010 Tentang Iklan dan Publikasi, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan 

Pengobatan Tradisional (SP3T), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA, Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang 

Formularium Obat Herbal Asli Indonesia, serta Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya 

Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri 

Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Keterampilan. Selanjutnya 

diatur pula pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata serta Peraturan KPI Nomor 

02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. 

c. Tujuan Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah 

untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagai 

salah satu bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Pemerintah 

Daerah, sebagai bentuk perlindungan hak sehat masyarakat dengan 

memberikan jaminan kepada masyarakat guna mendapatkan 

pelayanan yang bermutu, dan sebagai pedoman dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional empiris 
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2. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris 

a. Lembaga yang sepenuhnya melakukan pengawasan di tingkat 

kabupaten khususnya dalam lingkup Kabupaten Buleleng adalah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Agar pelaksanaan 

pengawasan dapat berjalan efektif maka dalam hal pelaksanaan 

pengawasan dinas kesehatan dapat berkoordinasi dengan instansi 

terkait yang memiliki kewenangan berbeda terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris seperti Dinas Pariwisata, 

Lembaga Penyiaran dan Asosiasi Penyehat Tradisional. Dinas 

Kesehatan melakukan pengawasan terkait hal teknis seperti  

kelengkapan administrasi, tempat pelayanan kesehatan tradisional 

empiris dan sarana prasarana, kualifikasi penyehat tradisional, bahan 

obat tradisional, metode pelayanan serta prosedur pelayanan. Dinas 

Pariwisata melakukan pengawasan terkait kesesuaian usaha yang 

dilakukan dengan TDUP yang dimiliki. Lembaga penyiaran 

difungsikan untuk memilah penyiaran iklan dari pelayanan kesehatan 

tradisional. Asosiasi penyehat tradisional melakukan pengawasan 

terkait keanggotaan dari asosiasinya. 

b. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

empiris dilakukan oleh seksi pelayanan kesehatan tradisional. Adapun 

pengawasan yang paling dominan dilakukan oleh Dinas Kesehatan 



213 

 

Kabupaten Buleleng adalah pengawasan represif yakni melakukan 

pengawasan dan pembinaan setelah adanya peraturan. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng juga bertindak sebagai pelapor atau 

dengan kata lain melakukan kerjasama dengan penyidik atau yang 

berwenang jika ditemukannya pelanggaran hukum.  

c. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan melakukan beberapa tahapan 

yakni membentuk tim pengawas, melakukan 

pemeriksaan/pengawasan dan melakukan tahap akhir dari 

pengawasan seperti melakukan tindak lanjut pengawasan. 

d. Terdapat tujuh objek yang diawasi antara lain : kelengkapan 

administrasi, tempat pelayanan kesehatan tradisional empiris dan 

sarana prasarana, kualifikasi penyehat tradisional, bahan obat 

tradisional, iklan dan metode pelayanan serta prosedur pelayanan. 

Namun, ketujuh objek tersebut belum sepenuhnya diawasi secara 

optimal. Demi memberikan perlindungan terhadap hak sehat 

masyarakat, maka ketujuh objek tersebut wajib untuk diawasi oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. 

e. Tindak lanjut dari temuan terhadap pengawasan yang dilakukan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buleleng antara lain memberikan laporan 

kepada Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bagian dari kewajiban 

administrasi, memberikan pembinaan terhadap pemegang program 

puskesmas dan penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional, 
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serta memberikan tindak lanjut terhadap pelanggaran baik itu 

pelanggaran etik, administrasi ataupun hukum. Dalam hal ini, Seksi 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng memberikan pembinaan kepada penyehat tradisional terkait 

peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun penerapan 

sanksi belum diberlakukan. Hal tersebut mengakibatkan belum 

sepenuhnya hak sehat masyarakat dilindungi. 

f. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng sudah sesuai dengan PMK Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Empiris namun pelaksanaannya belum optimal. 

Pelaksanaan yang belum optimal ini secara tidak langsung 

mengakibatkan hak atas kesehatan bagi masyarakat belum dapat 

dilindungi.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan 

a. Faktor yuridis yang mempengaruhi seperti belum ada Peraturan 

Daerah Provinsi ataupun Kabupaten terkait penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris dan dalam PMK Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris belum dijelaskan secara lengkap 

mengenai pasal terkait penerapan sanksi administrasi terhadap 

penyehat tradisional yang belum memiliki STPT dengan waktu yang 

diberikan untuk pengurusan STPT namun dalam lampiran penjelasan 

PMK hal tersebut sudah dicantumkan. Hal ini dapat menghambat 
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pelaksanaan dari pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan 

tidak dapat berjalan secara optimal. 

b. Dilihat dari faktor sosial, pemahaman masyarakat masih belum baik 

terhadap pelayanan kesehatan tradisional atau pengobatan tradisional 

tersebut. 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 dimana masyarakat kurang 

peduli dan tidak melaporkan jika ada kejadian yang merugikan 

masyarakat. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan dari 

kegiatan pengawasan dan pengawasan tidak berjalan dengan efektif. 

c. Terkait faktor teknis, Dinas Kesehatan Kabupaten belum memiliki 

SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengawasan dan 

pembinaan yang dilakukan terhadap penyelenggara pelayanan 

kesehatan tradisional empiris dan hal ini dapat menghambat 

pelaksanaan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional empiris. 

Koordinasi antar instansi juga belum maksismal. Selain itu kurangnya 

sumber daya manusia yang memang ahli di bidang pelayanan 

kesehatan tradisional empiris, sumber dana, serta sarana prasarana 

pendukung yang terbatas dapat juga menghambat kegiatan 

pengawasan yang dilakukan. 
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B. SARAN 

Dengan adanya hasil penelitian ini, maka saran yang ingin 

disampaikan peneliti yaitu : 

1. Pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya 

terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional seharusnya 

diperlukan ketentuan hukum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, 

baik itu ketentuan hukum yang mengatur secara umum ataupun 

secara khusus. Untuk itu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati 

segera dibuat terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

yang ada di daerah. 

2. Pemerintah dalam menunjang pelaksanaan pengawasan dan 

perlindungan terhadap hak sehat masyarakat wajib untuk menerapkan 

sanksi secara tegas seperti pemberian denda kepada pihak yang 

melanggar.  

3. Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan khususnya dalam 

kaitannya dengan obat tradisional sebaiknya mengacu pada Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 

4. Pemerintah untuk melakukan pengawasan pelayanan kesehatan 

tradisional ini membentuk tim terpadu yang melibatkan dinas 

pariwisata, lembaga penyiaran, asosisasi penyehat tradisional dan 

dinas kesehatan. Selain itu juga dibuat peraturFFan mengenai unsur-

unsur pengawasan terpadu. 
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5. Pelayanan kesehatan tradisional empiris yang memang mengacu pada 

budaya nasional merupakan aset pariwisata dimana memiliki potensi 

menjadi wisata kesehatan dan Pemerintah dapat 

menPgembangkannya menjadi wisata kesehatan. 

6. Pemerintah dalam menunjang pelaksanaan pengawasan sebaiknya 

mendukung dalam hal penyediaan dana, sumber daya manusia serta 

sarana prasarana sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat 

melakukan pengawasan secara maksimal. 

7. Pemerintah dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris diharapkan untuk 

mengembangkan Lembaga Sertifikat Kompetensi di daerah sehingga 

penyehat tradisional yang ada dapat mengurus sertifikat 

kompetensinya. 

8. Diperlukan acuan terkait operasional dari tindakan pengawasan. Jadi 

seharusnya dibuat SOP pelaksanaan pengawasan. 

9. Pemerintah sebaiknya lebih melakukan pengawasan preventif 

sehingga pelayanan kesehatan tradisional yang tidak bertanggung 

jawab tidak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

10. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 

sebaiknya melakukan pengawasan terhadap ketujuh objek 

pengawasan (kelengkapan administrasi, tempat penyelenggaraan dan 

sarana prasarana, kualifikasi penyehat tradisional, metode pelayanan, 

bahan obat tradisional, iklan serta prosedur pelayanan). 
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11. Pemerintah dalam melaksanakan proses pembinaan wajib melakukan 

sosialisasi terkait pelayanan kesehatan tradisional baik kepada 

masyarakat sebagai penyelenggara ataupun sebagai pengguna. 

Dimana dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah 

lebih menekankan pada resiko yang terjadi apabila memang penyehat 

tradisional tersebut tidak memiliki keahlian sesuai dengan pelayanan 

yang diberikan. Begitupun dengan penyelenggara untuk lebih 

meningkatkan kompetensi yang dimilki dan wajib untuk memiliki 

sertifikat kompetensi. 

12. Penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib untuk 

mematuhi peraturan terkait pelayanan kesehatan tradisional empiris. 

13.  Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih dan 

menggunakan pelayanan kesehatan traditional empiris serta segera 

melaporkan kepada puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten  

atau kepada lembaga yang berwenang jika mengalami kerugian atau 

tidak mendapatkan pelayanan yang baik. 
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