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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar

Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan yang

merupakan jawaban dari rumusan masalah meliputi: (1) pengaturan

tentang tenaga kesehatan dalam peraturan dalam perundang-undangan;

(2) asas kepastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan; dan (3)

ketentuan tentang pengaturan tenaga kesehatan dalam perundang-

undangan dapat memenuhi asas kepastian hukum.

B. Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan dalam perundang-

undangan

Tenaga kesehatan sebagai sumber daya kesehatan merupakan

komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai

dengan tujuan nasional. Keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga

kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan.

Keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan

berjalan dengan baik, seimbang, teratur, terjaga mutunya, dan terlindungi

bagi tenaga kesehatan maupun bagi masyarakat yang menerima
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pelayanan kesehatan tentu perlu pengaturan yang kuat, pengaturan yang

kuat tersebut  dalam bentuk undang-undangan.

Dengan Pengaturan yang kuat bagi tenaga kesehatan, maka

pelaksanaan tugas Profesi tenaga kesehatan  mempunyai landasan yang

mengikat bagi seluruh stake holder dalam pelaksanaan pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sehingga diharapkan

adanya acuan yang sama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang

akan berdampak pada efektifitas yang diterima oleh masyarakat dan

tenaga kesehatan itu sendiri.

1. Dasar Hukum dan ruang lingkup Pengaturan Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian yang dikemukakan di sini diurutkan berdasarkan

tahun terbitnya undang-undang dan urgensi/keterkaitan dengan fokus

penelitian, sehingga urutannya adalah: (a) Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan); (b) Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit); dan

(e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

(UU Tenaga Kesehatan).

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU

Kesehatan)

Definisi tenaga kesehatan dijelaskan pada Bab I ketentuan

umum pada Pasal 1 butir 6 adalah setiap orang yang mengabdikan
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diri dalam bidang kesehatan  serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan. Secara khusus tenaga kesehatan diatur pada Bab V

tentang Sumber Daya Kesehatan mulai Pasal 21 sampai dengan

Pasal 29 UU Kesehatan sebagaimana dijelaskan setiap pasal

sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan adalah

mengatur mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,

pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan ketentuan lebih

lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan berbunyi “ketentuan

mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang”.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan

disebutkan bahwa “Pengaturan tenaga kesehatan di dalam

undang-undang adalah tenaga kesehatan diluar tenaga medis”.

Pada ketentuan penjelasan Pasa 21 ayat (3) UU Kesehatan ini

memberikan atribusi dibuatnya undang-undang untuk mengatur

tenaga kesehatan, kecuali tenaga medis. Jadi rumusan penjelasan

pasal ini diartikan pula bahwa tidak ada amanat untuk mengatur

tenaga medis dengan undang-undang. Apabila di simak lebih lanjut

pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan dan
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penjelasannya juga tidak disebutkan atau diberi pembatasan

apakah undang-undang yang  dimaksud dibuat untuk masing-

masing tenaga kesehatan atau cukup satu undang-undang yang

mencakup semua tenaga kesehatan. Dari uraian pasal 21 ayat (2)

dan ayat (3) terdapat pernyataan norma yang tidak sinkron di mana

di satu ayat memerintahkan pengaturan dengan Peraturan

Pemerintah dan ayat lain memerintahkan pengaturan dengan

Undang-undang.

Pasa 22 ayat (1) UU Kesehatan mengatur ketentuan tenaga

kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum dan diperintahkan

untuk membuat ketentuan lebih lanjut tentang kualifikasi minimum

tenaga kesehatan dengan peraturan Menteri.

Pasal 23 UU Kesehatan mengatur secara singkat tentang

tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan, kewenangan harus sesuai dengan keahlian yang

dimiliki, kewajiban tenaga kesehatan memiliki izin dari pemerintah

dalam penyelenggaraan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang

mengutamakan kepentingan materi dalam menyelenggarakan

pelayanan kesehatan, serta memerintahkan perizinan tenaga

kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24 ayat (1) UU Kesehatan mengatur keharusan

tenaga kesehatan memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi,

hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan
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dan standar prosedur operasional, dalam  Pasal 24 ayat (2) UU

Kesehatan mengatur bahwa kode etik dan standar profesi diatur

oleh organisasi profesi, dalam Pasal 24 ayat (3) UU Kesehatan

bahwa hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan

kesehatan dan standar prosedur operasional diatur dengan

Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kesehatan mengatur

tentang pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan /atau

masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan, Pasal 25 ayat

(2) UU Kesehatan penyelenggaraan pendidikan dan dan /atau

pelatihan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan

pemerintah daerah, Pasal 25 ayat (3) UU Kesehatan ketentuan

tentang pendidikan dan/atau pelatihan tenaga kesehatan diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26 UU Kesehatan ketentuan tentang pemerintah

mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan,

pemerintah daerah dapat dapat mendayagunakan tenaga

kesehatan sesuai kebutuhan, aspek-aspek yang harus diperhatikan

dalam pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan oleh

pemerintah daerah, penempatan tenaga kesehatan dilakukan harus

memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk

mendapat pelayanan kesehatan yang merata dan ketentuan lebih
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lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 27 UU Kesehatan ketentuan tentang tenaga

kesehatan berhak mendapatkan imbal jasa dan perlindungan

hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya, kewajiban

tenaga kesehatan mengembangkan dan meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan, dan ketentuan hak dan kewajiban

tenaga kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 UU Kesehatan memuat ketentuan untuk

kepentingan hukum tenaga kesehatan wajib melakukan

pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan

biaya ditanggung negara, dan pemeriksaan yang dimasud

didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai bidang

keilmuan yang dimiliki.

Sedangkan Pasal 29 UU Kesehatan memuat ketentuan

dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam

menjalankan profesinya, kealaian tersebut harus diselesaikan

terlebih dahulu melalui mediasi.

Pengaturan tenaga kesehatan dalam UU Kesehatan hanya

ada pada 9 pasal yaitu pada Bab Sumber daya Kesehatan, dan

mengamanatkan untuk selanjutnya ketentuan mengenai tenaga

kesehatan diatur dengan undang-undang. Selain itu ada tiga aspek

yang diperintahkan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah
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yaitu pendidikan dan/atau pelatihan tenaga kesehatan,

penempatan tenaga kesehatan dan hak dan kewajiban tenaga

kesehatan. Ada tiga aspek yang diperintahkan pengaturannya

dengan Peraturan Menteri yaitu tentang Kualifikasi minimum tenaga

kesehatan, perizinan tenaga kesehatan, dan ketentuan mengenai

hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan

standar prosedur operasional. Undang-Undang ini juga

memerintahkan Organisasi Profesi untuk membuat peraturan

mengenai kode etik dan standar profesi.

Jika pengaturan tenaga kesehatan hanya mengacu pada UU

Kesehatan saja tampaknya tidak cukup mampu menjangkau kebutuhan

pengaturan tenaga kesehatan secara utuh,  yang mana  tenaga

kesehehatan mempunyai  karakteristik dan aspek-aspek bahasan yang

spesifik,  sehingga implementasinya tidak serta merta dilaksanakan

secara efektif karena masih memerlukan Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Organisasi Profesi.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(UU Rumah Sakit)

Dalam penjelasan umum UU Rumah Sakit dijelaskan

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat

diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
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Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya

masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan

teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus

diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan

yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan

dalam Rumah Sakit.

Rumah Sakit memandang semua orang yang bekerja di

Rumah Sakit sebagai sumber daya manusia (SDM) tidak secara

spesifik menyebutkan tenaga kesehatan. Hal ini diatur dalam Pasal

12 UU Rumah Sakit yang menentukan persyaratan sumber daya

manusia yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang

meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan,

tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga

non kesehatan. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus

sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit. Rumah Sakit

harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau

pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Rumah Sakit

dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan.
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Tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu yang bekerja

di Rumah Sakit wajib memiliki surat izin. Hal ini diatur dalam Pasal

13 UU Rumah Sakit yang mengatur tenaga medis yang melakukan

praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga

kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tenaga kesehatan tertentu dijelaskan pada

penjelasan Pasal 13 ayat 2) UU Rumah Sakit tersebut di atas yang

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan

tertentu adalah tenaga perawat, bidan, perawat gigi, apoteker,

asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara,

radiografer, dan okupasi terapis. Yang dimaksud dengan izin

adalah izin kerja atau izin praktik bagi tenaga kesehatan tersebut.

Jika disimak dari penjelasan ini batasan terhadap siapa itu tenaga

kesehatan menurut UU Rumah Sakit adalah terbatas dengan

sebutan tenaga kesehatan tertentu adalah : tenaga perawat, bidan,

perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis

optisien, terapis wicara, radiografer, dan okupasi terapis, tidak

dijelaskan tenaga lainnya apakah termasuk tenaga kesehatan atau

bukan untuk di Rumah Sakit.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) UU Rumah Sakit

mengatur setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit
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harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan

Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika

profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan

pasien. Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pasal ini menjelaskan secara implisit bahwa tenaga di

rumah sakit adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun

juga tidak menjelaskan bahwa tenaga medis bukan tenaga

kesehatan.

Rumah Sakit dapat memperkerjakan tenaga kesehatan asing

yang diatur dalam Pasal 14 UU Rumah Sakit yang mengatur

Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai

dengan kebutuhan pelayanan. Pendayagunaan tenaga kesehatan

asing hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan

alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga

kesehatan setempat. Pendayagunaan tenaga kesehatan asing

hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang telah memiliki

Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik. Ketentuan lebih lanjut

mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan asing diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

UU Rumah Sakit memang tidak banyak mengatur perihal

tenaga kesehatan yang hanya diatur pada bab persyaratan bagian

Sumber Daya manusia, aspek yang diatur antara lain tenaga
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kesehatan merupakan Sumber Daya yang menjadi persyaratan

Rumah Sakit. Dengan demikian UU Rumah Sakit  tidak mengatur

secara lengkap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan

atau melaksanakan tugas profesi dari masing-masing tenaga

kesehatan, melainkan hanya merujuk pada peraturan-perundang-

undangan.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan)

Definisi tenaga kesehatan pada UU Tenaga Kesehatan dimuat

pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) adalah setiap orang

yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan  serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan

untuk melakukan upaya kesehatan.

Secara keseluruhan pengaturan dalam UU Tenaga Kesehatan

memuat 16 Bab dan 96 Pasal yang secara rinci bab-bab tersebut

yaitu; BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tanggung jawab dan

Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BAB III Kualifikasi

dan  Pengelompokan Tenaga Kesehatan, BAB IV Perencanaan,

Pengadaan dan Pendayagunaan, BAB V Konsil Tenaga Kesehatan

Indonesia, BAB VI Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan,

BAB VII Organisasi Profesi, BAB VIII Tenaga Kesehatan Warga
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Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing,

BAB IX Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, BAB X

Penyelenggaraan Keprofesian, BAB XI Penyelesaian Perselisihan,

BAB XII Pembinaan dan Pengawasan, BAB XIII Sanksi

Administrasi, BAB XIV Ketentuan Pidana, BAB V Ketentuan

Peralihan BAB XVI Ketentuan Penutup.

Aspek-aspek pengaturan yang lebih rinci adalah :

1) Ketentuan umum yang berisikan definisi dari terminologi yang

ada pada undang-undang

2) Asas-asas

3) Tujuan

4) tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah

Daerah

5) Kualifikasi dan Pengelompokan tenaga kesehatan; tenaga

dibidang kesehatan terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Asisten

Tenaga kesehatan, dan perintah untuk membuat peraturan

pelaksanaan berupa Peraturan Menteri tentang Kualifikasi

miunimum tenaga kesehatan, dan ketentuan lebih lanjut tentang

asisten tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan dikelompokan ke dalam:

a) tenaga medis

b) tenaga psikologi klinis

c) tenaga keperawatan
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d) tenaga kebidanan

e) tenaga kefarmasian

f) tenaga kesehatan masyarakat

g) tenaga kesehatan lingkungan

h) tenaga gizi

i) tenaga keterapian fisik

j) tenaga keteknisian medis

k) tenaga teknik biomedika

l) tenaga kesehatan tradisional

m) tenaga kesehatan lain

6) Perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan, dan perintah

pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah tentang

perencanaan, pengadaan, penempatan, pemindah tugas,

penugasan dalam keadaan tertentu dan tunjangannya, ikatan

dinas, penyelenggara pelatihan, pendayagunaan tenaga

kesehatan. Diperintahkan juga pengaturan lebih lanjut melalui

Peraturan Menteri yang membidangi urusan bidang pendidikan

yaitu tentang kuota nasional penerimaan mahasiswa, tata cara

pelaksanaan uji kompetensi. Ada pula yang harus mendapatkan

ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pendidikan yaitu tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tenaga

Kesehatan.
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7) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) meliputi;

pertanggung jawaban, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang,

keanggotaan, pendanaan dan perintah adanya Peraturan

Menteri dan Peraturan Presiden.

8) Registrasi dan perizinan, pembinaan praktik, penegakan disiplin

tenaga kesehatan pada bab ini memerlukan pengaturan lebih

lanjut dalam bentuk Peraturan Konsil untuk tanaga Kesehatan

Indonesia untuk tata cara registrasi dan Peraturan Menteri untuk

Perizinan dan tatacara pengenaan sanksi disiplin.

9) Organisasi profesi mengatur ketentuan hakekat, Pembentukan

organisasi profesi, Kolegium.

10)Tenaga kesehatan warga negara indonesia lulusan luar negeri

dan perintah pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara proses

evaluasi kompetensi tenaga kesehatan warga negara Indonesia

lulusan luar negeri  dengan Peraturan Menteri. Dan tenaga

kesehatan warga negara asing dan perintah ketentuan lebih

lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik tenaga kesehatan

warga negara asing dengan Peraturan Pemerintah.

11)Hak dan kewajiban tenaga kesehatan

12)Penyelenggaraan keprofesian; meliputi pengaturan tentang

tanggung jawab tenaga kesehatan, kewenangan, pelimpahan

tindakan, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan

standar prosedur operasional, melakukan penelitian dan
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pengembangan, tindakan tenaga kesehatan, pelayanan

kesehatan masyarakat, rekam medis, rahasia kesehatan

penerima pelayanan kesehatan, perlindungan bagi tenaga

kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan.

Beberapa  aspek di atas memerlukan peraturan

pelaksanaan berupa Peraturan Menteri tentang; kewenangan

profesi, menjalankan keprofesian di luar kewenangan,

pelimpahan tindakan, standar-standar (standar pelayanan

profesi, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar

prosedur operasional),  Tata cara persetujuan tindakan tenaga

kesehatan, rekam medis, rahasia kesehatan penerima

pelayanan kesehatan, dan ketetapan organisasi profesi tentang

standar profesi dan standar pelayanan profesi serta

pengesahannya oleh Menteri.

13)Penyelesaian perselisihan

14)Pembinaan dan pengawasan dan perintah ketentuan lebih lanjut

mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan

pemerintah.

15)Sanksi administratif dan perintah pengaturan tata cara

pengenaan sanksi dengan peraturan pemerintah.

16)Ketentuan pidana

17)Ketentuan peralihan

18)Ketentuan penutup
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Peraturan Pelaksanaan yang telah diterbitkan adalah Peraturan

Presiden nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil tanaga Kesehatan

Indonesia

d. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan

Tenaga Keperawatan diatur dengan Undang-undang

nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan). UU

Keperawatan secara khusus mengatur mengenai praktik

keperawatan dalam hubungannya antara perawat dengan klien,

perawat dengan tenaga medis (dokter dan dokter gigi). Hubungan

antara tenaga medis dengan perawat terutama mengenai

pelimpahan wewenang dari tenaga medis (dokter dan dokter gigi)

kepada perawat untuk melakukan tindakan kedokteran. Hal ini

diatur dalam Pasal 32 UU Keperawatan, selanjutnya UU

Keperawatan tidak terlalu banyak mengatur mengenai tenaga

kesehatan namun lebih banyak mengatur mengenai praktik

keperawatan saja.

2. Bentuk Pengaturan Tenaga Kesehatan di Indonesia

a. Pengaturan tenaga kesehatan dengan Undang-Undang

1) Tenaga Medis

Tenaga medis diatur dengan undang-undang yaitu

Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang Praktik
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Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), yang memberikan

pengaturan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Praktik dokter dan dokter gigi, Konsil

kedokteran dan disiplin Profesi. Dengan demikian dapat

dikatakan UU Praktik Kedokteran tidak banyak mengatur

mengenai tenaga kesehatan. Pengaturan teknis diamanatkan

dalam bentuk Peraturan Menteri, Peraturan Konsil kedokteran.

Peraturan Pelaksanaan UU Praktik Kedokteran

seluruhnya telah diterbitkan baik oleh pemerintah (presiden atau

Menteri) sehingga pengaturan terhadap tenaga medis sudah

sangat lengkap. Untuk pengaturan penyelenggaraan Praktik

diatur dengan PERMENKES nomor 512 tahun 2007 yang

diperbaharui dengan PERMENKES Nomor 2052 tahun 2011

tentang penyelenggaraan Praktik Kedokteran.

Peraturan peraturan yang menyangkut fungsi dan tugas konsil

telah diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia (KKI).

2) Tenaga Keperawatan

Tenaga keperawatan diatur dengan Undang-Undang

nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan).

UU Keperawatan secara khusus mengatur mengenai praktik

keperawatan dalam hubungannya antara perawat dengan klien,



92

perawat dengan tenaga medis (dokter dan dokter gigi).

Hubungan antara tenaga medis dengan perawat terutama

mengenai pelimpahan wewenang dari tenaga medis (dokter dan

dokter gigi) kepada perawat untuk melakukan tindakan

kedokteran. Hal ini diatur dalam Pasal 32 UU Keperawatan,

selanjutnya UU Keperawatan tidak terlalu banyak mengatur

mengenai tenaga kesehatan namun lebih banyak mengatur

mengenai praktik keperawatan saja.

Pengaturan lebih teknis dari UU Keperawatan ini

diamanatkan dalam bentuk Peraturan Menteri, Peraturan Konsil

Keperawatan dan Peraturan Organisasi Profesi Perawat.

Peraturan pelaksanaan UU keperawatan yang telah ada

adalah Peraturan presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil

tenaga Kesehatan yang di dalamnya mengatur juga Konsil

Keperawatan, Peraturan menteri Riset Teknologi dan

Pendidikan tinggi tentang tata cara  uji kompetensi tenaga

Kesehatan. Kedua peraturan tersebut tidak sepenuhnya

mengacu UU no. 38 tahun 2014 tetapi juga mengacu pada UU

Nomor 36 tahun 2014. Peraturan Organisasi tentang Kolegium

telah diterbitkan oleh PPNI sebagai Organisasi Profesi Perawat.
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Peraturan Pelaksanaan lainnya sampai saat ini belum

terbit, pengaturan teknisnya masih menggunakan Peraturan

Menteri Kesehatan PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 yang

diperbaharui dengan PERMENKES Nomor 17 tahun 2013

tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat, di mana

PERMENKES tersebut belum berlandaskan UU Keperawatan.

b. Pengaturan Tenaga Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah.

Tenaga Kefarmasian yang meliputi Apoteker dan Tenaga

Teknis Kefarmasian juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. PP 51

tahun 2009 ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-undang

nomor 23 tahun 1996 sebelum diperbaharui dengan undang-

undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Setelah Diterbitkannya UU Kesehatan maka PP nomor 51 tahun

2009 tersebut seharusnya diperbaharui dengan melandaskan pada

UU Kesehatan yang baru. PP 51 tahun 2009 mengatur aspek-

aspek pekerjaan Kefarmasian, dan Tenaga Kefarmasian. PP ini

tidak mengatur tenaga kesehatan lainnya.
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c. Pengaturan Tenaga Kesehatan dengan Peraturan Menteri

Kesehatan.

Pengaturan Tenaga Kesehatan selain Tenaga Medis,

Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kefarmasian diatur dengan

Peraturan Menteri Kesehatan atau Keputusan Menteri kesehatan

yaitu ;

1) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 900 tahun

2001 yang diperbaharui dengan PERMENKES Nomor 149

tahun 2010 yang diperbaharui dengan PERMENKES Nomor

1464 tahun 2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik

Bidan yang diperbaharui dengan PERMENKES nomor 28 tahun

2017.

2) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 20 tahun

2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan praktik terapis gigi dan

mulut.

3) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 18 tahun

2016 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 26 tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga

Gizi.

5) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 24 tahun

2013 tentang pekerjaan dan praktik terapis wicara.
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6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2013 tentang

penyelenggraan pekerjaan dan Praktik Fisioterapis

7) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 81 tahun

2013 Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.

8) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 584 tahun

2007 tentang Registrasi dan Izin Okupasi Terapis.

9) Keputusan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 544

tahun 2002 Registrasi dan Izin Refraksionis Optisien,

Peraturan atau Keputusan Menteri Kesehatan tersebut di

atas pada umumnya lebih pada pengaturan registrasi dan izin

penyelenggaraan pekerjaan masing-masing tenaga kesehatan, di

mana norma pengaturan tersebut sebagian sudah ada diatur dalam

UU Tenaga Kesehatan. Peraturan teknis tersebut di atas dilihat dari

tahun terbitnya ada yang merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan ada pula

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 36 tahun

2009 tentang Kesehatan.

Kekuatan mengikat dari peraturan menteri sangat  lemah jika

Peraturan menteri kesehatan itu masih mengacu pada Undang-

undang yang telah dicabut, dan skenario pengaturan tidak sesuai

dengan undang-undang yang baru, dan bila tidak ada undang-

undang yang mengatur hal yang spesifik tenaga kesehatan
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tersebut, peraturan berpotensi berubah sesuai dengan pandangan

pejabat pembuat peraturan tersebut.

C. Azas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Tenaga Kesehatan

1. Pengaturan Tenaga Kesehatan yang Tidak Sesuai dengan Azas

Kepastian Hukum

Menurut Bachsan Mustofa bahwa kepastian hukum

mempunyai tiga arti : Pertama, pasti mengenai peraturan

hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang

abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan

objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum

administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya

perbuatan sewenang-wenang (eigenrechting) dari pihak manapun,

juga tindakan dari pihak pemerintah.

Memaknai teori Bachsan Mustofa tersebut di atas, jika

dilihat dari Pengaturan tentang tenaga kesehatan tenaga medis,

tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian dan tenaga kebidanan,

walaupun berbeda level atau tingkat pengaturannya untuk arti yang

pertama memenuhi karakteristik kepastian hukum karena sama-

sama mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak

(peraturan) bukan konkrit (keputusan). Arti yang kedua, pengaturan

empat jenis tenaga kesehatan di atas juga telah memenuhi

karakteristik kepastian hukum yaitu mengenai kedudukan hukum
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dari subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan-

peraturan hukum administrasi negara. Sedangkan untuk arti yang

ketiga, mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak

mana pun, hal ini masih berpotensi tidak mendapatkan kepastian

hukum, karena ada beberapa terminologi tentang tenaga

kesehatan yang berbeda dari pengaturan dalam tingkat undang-

undang yang sama antara UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU

Praktik Kedokteran, UU tenaga kesehatan dan UU Keperawatan

akan menimbulkan penafsiran berbeda sesuai dengan penafsiran

atas kepentingan yang mempunyai kewenangan maka akan timbul

kesewenang-wenangan menurut perspektif pihak lain, dan

pelaksanaannya akan tidak konsisten.

Menurut John Braithwaite kepastian hukum dapat

dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan

sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi

masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian

tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan

terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk

tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu

adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan

mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-
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konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berati hal

yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Menurut pendapat John Braihwaite jika dikaitkan dengan

pengaturan Tenaga Kesehatan dalam peraturan perundang-

undangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, azas

kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang

dikenakan peraturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai

bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di

dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah

tafsir. Terkait dengan fokus dan pembatasan masalah terhadap

Pasal 21 UU Kesehatan yang mengatur:

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu

tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu

tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan

Undang-Undang.
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Apabila ditelaah rumusan dari Pasal 21 UU Kesehatan

tersebut di atas, maka rumusan tersebut berpotensi untuk

menimbulkan pertentangan norma (norma konflik). Hal ini bisa

dijelaskan bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) UU Kesehatan

menyebutkan ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga

kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara itu Pasal

21 ayat (3) UU Kesehatan mengatur ketentuan mengenai tenaga

kesehatan diatur dengan undang-undang. Rumusan terkait dengan

ketentuan mengenai tenaga kesehatan dapat ditafsirkan termasuk

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan

pengawasan mutu tenaga kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan

bahwa rumusan Pasal 21 UU Kesehatan mengamanatkan bahwa

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan

pengawasan mutu tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan

Pemerintah, namun di lain sisi Pasal 21 UU Kesehatan juga

mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan

termasuk perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan,

dan pengawasan mutu tenaga kesehatan diatur dengan Undang-

Undang. Kondisi ini yang berpotensi menimbulkan pertentangan

norma (norma konflik) antara Peraturan Pemerintah yang mengatur

mengenai tenaga kesehatan dan Undang-Undang yang mengatur
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mengenai tenaga kesehatan sehingga tidak menjamin kepastian

hukum.

Tenaga Kesehatan menurut UU tenaga kesehatan menurut

jenisnya ada 13 jenis tenaga Kesehatan, dan UU tenaga kesehatan

tidak membedakan kedudukan di antara tenaga kesehatan dalam

sistem kesehatan di Indonesia. Namun tingkatan pengaturannya

berbeda. Hal tersebut dapat menimbulkan ke tidak adilan dalam

pelaksanaan hukum di antara tenaga kesehatan. Sebagaimana

teori hirarki perundang-undangan kedudukan Undang-undang

sangat kuat dan mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh

penduduk dan semua pihak terkait subjek dan objek yang diatur

dalam undang-undang. Contoh kasus terkait pengaturan registrasi

bagi tenaga kesehatan selain tenaga medis dan tenaga

kefarmasian, melalui PERMENKES No. 161 tahun 2010 yang

dirubah dengan PERMENKES No. 1796 tahun 2011 dan dirubah

dengan PERMENKES No. 46 tahun 2013 tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan, selain berubah-ubah dalam waktu singkat

maka dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan hambatan,

sementara registrasi diwajibkan bagi tenaga kesehatan. Dilihat dari

kekuatan mengikatnya PERMENKES kadangkala tidak menjadi

acuan bagi pemerintah daerah sehingga pelaksanaan registrasi

tanaga kesehatan bervariasi sesuai dengan kebijakan Pimpinan

daerah masing-masing sementara PERMENKES telah mengatur
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skala Nasional, contoh perbedaan registrasi di propinsi jawa timur

dengan berdasar Peraturan Gubernur, Provinsi melaksanakan

Registrasi tenaga kesehatan tidak sesuai dengan Peraturan

Menteri.

2. Azas Preferensi untuk Menyelesaikan Ketidakpastian Hukum

Untuk menyelesaikan pertentangan norma (norma konflik)

dalam Pasal 21 UU Kesehatan yang monad dasar di lakukannya

penelitian ini digunakan asas preferensi. Asas preferensi

merupakan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan

masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal

tersebut setidaknya terdapat 3 asas (adagium) dalam tata urutan

peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas

preferensi, yaitu:

a. Asas lex superior derogat legi inferiori,

Terkait Asas lex superior derogat legi inferiori Kusnu

Goesniadhie menyatakan bahwa:

Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang
mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi
pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih
rendah, dank arena adanya hirarki dalam peraturan
perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas lex
superior derogate legi inferiori.182

182 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata
Pemerintahan yang baik, A3, Malang, 2010, hal. 36.
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b. Asas lex posteriori derogate legi priori

Selanjutnya terkait Asas lex superior derogat legi inferiori

Kusnu Goesniadhie yang menyatakan bahwa:

Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-
undangan yang lama dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih baru, yang mengatur materi normatif
yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-
undangan yang lebih baru dengan tidak mencabut
peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur
materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya
saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan
perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan
peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian
berlaku asas lex posteriori derogate legi priori.183

c. Asas lex specialis derogate legi generali

Terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali,

Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa:

Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-
undangan yang bersifat umum dengan peraturan
perundang-undangan yang bersifat khusus, sedangkan
kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika
terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan
yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian
akan berlaku asas lex specialis derogate legi generali.184

Menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus

M. Hadjon, dalam menghadapi konflik antar norma hukum,

dapatlah dilakukan langkah praktis penyelesaian konflik

tersebut, yaitu:

Pertama, Pengingkaran (disavowal). Langkah ini seringkali

merupakan suatu paradoks dengan mempertahankan tidak ada

183 Ibid, hal.36.
184 Ibid, hal.37.
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konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan

asas lex specialis dalam konflik pragmatis atau dalam konflik

logika interpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim,

yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat

dan juga hukum publik dengan berargumentasi bahwasanya 2

(dua) hukum tersebut diterapkan secara terpisah meskipun

dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut ada konflik

norma.

Kedua, yaitu Penafsiran ulang (reinterpretation). Dalam

kaitan penerapan 3 (tiga) asas preverensi hukum haruslah

dibedakan, yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan

mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasikan lagi norma

yang utama dengan cara yang lebih fleksibel.

Ketiga, Pembatalan (invalidation). Terdapat 2 (dua)

macam, yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak

normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di

Indonesia pembatalan Peraturan Pemerintah (PP) ke bawah

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun pembatalan

praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus

konkret. Dalam praktik peradilan Indonesia, dikenal dengan

mengenyampingkan. Contoh dalam kasus Majalah Tempo,

hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh

karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers.
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Keempat, Pemulihan (remedy). Dengan melakukan

pertimbangan pemulihan, dapat untuk membatalkan satu

ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam

over ruled norm. Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka

sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, dengan

memberikan kompensasi.185

Untuk menyelesaikan potensi terjadinya pertentangan Norma

(norma konflik) dalam Pasal 21 UU Kesehatan tersebut dapat

digunakan upaya pemulihan (remedy) dari azas lex superior

derogat legi inferiori yaitu peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, mengesampingkan peraturan perundang-undangan

yang lebih rendah.

D. Ketentuan tentang Pengaturan Tenaga Kesehatan dengan

Undang-Undang dapat Memenuhi Azas Kepastian Hukum

Pengaturan yang baik dalam sebuah undang-undang dituangkan

dalam norma norma hukum yang jelas, lengkap dan tegas agar tidak multi

tafsir. Hal tersebut sesuai dengan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik antara lain Kejelasan rumusan, artinya

setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan

185 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Op.Cit, hal.31.
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pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi

dalam pelaksanaannya.186

Ketertiban dan kepastian hukum adalah sebagai salah satu asas

dalam merumuskan materi muatan peraturan perundang-undangan yang

tertuang dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf f Undang Undang nomor

12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,

yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum artinya setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban

masyarakat melalui adanya kepastian hukum.187

Asas kepastian hukum seperti asas asas hukum lainnya berfungsi

sebagai pembimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum

dan meletakkan kekuatan hukum materiil pada kaidah-kaidah yang

terkandung dalam diktum-diktum yang ditemukan oleh para legislator.

Pada fungsinya sebagai pembimbing, asas asas hukum termasuk asas

kepastian hukum dijadikan pangkal tolak bagi hukum positif yang akan

dibentuk dan sekaligus memberi stimulus (rangsangan) bagi tergeraknya

nalar dalam menemukan diktum hukum yang bersangkutan.

Kepastian sebagai asas hukum diartikan sebagai kejelasan norma

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan

peraturan ini. Kepastian hukum dapat dimaknai adanya adanya kejelasan

186 B.Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal drafting dan Desain Naskah Akademik, Edisi
revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hal. 76

187 ibid, hal 78
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dan ketegasan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak

menimbulkan banyak salah tafsir.

Ciri-ciri peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas

kepastian hukum antara lain; sebagai hukum positif telah diberlakukan

negara, norma jelas dan tegas serta lengkap, ajek atau konsisten,  bentuk

pengaturannya tidak mudah berubah-ubah, kongkrit dapat dilaksanakan,

dan kesinambungan tertib hukum.

Azas Kepastian hukum dengan cirinya dalam pengaturan tenaga

kesehatan harusnya juga tercermin dalam diktum-diktum batang tubuh

pengaturan (pasal-pasal), karena pasal-pasal itu akan hidup sebagai

peraturan yang menjamin kepastian hukum bila diktum atau pasal

berlandaskan asas kepastian hukum dalam sebuah Peraturan perundang-

undangan. Sebaliknya bila asas kepastian hukum tidak menjadi acuan

dan mengilhami rumusan materi muatan peraturan perundang-undangan

maka pengaturan tersebut dapat multi tafsir, dan tidak mengandung

kejelasan dan ketegasan serta dapat menimbulkan konflik norma.

Asas asas hukum dalam undang-undang yang mengatur tenaga

kesehatan di Indonesia masih belum menjamin adanya kepastian hukum,

karena masih ditemukan adanya norma yang saling bertentangan, tidak

lengkap, tersebar dan tidak konsisten. Hal ini dikarenakan asas kepastian

hukum tidak sepenuhnya menjadi landasan rumusan norma, asas asas

hukum dalam undang-undang sering dirumuskan pada pasal-pasal

sehingga kedudukan asas hukum dan norma adalah setara, sehingga
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makna asas tidak menjadi sumber lahirnya peraturan hukum dan tidak

menjadi prinsip perumusan norma hukum. Fakta lain yang dapat memberi

gambaran bahwa banyak dilakukannya peninjauan (judisial review)

terhadap norma norma yang ada pada undang undang yang mengatur

tenaga kesehatan menunjukkan belum terpenuhi asas kepastian hukum

pada pengaturan tersebut. Seringnya peraturan teknis (PERMENKES)

berubah-ubah menunjukkan tidak konsisten sehingga berakibat pada

kompleksitas permasalahan pada pelaksanaannya.

Potensi terjadinya pertentangan norma (norma konflik) juga pada

Pasal 21 UU Kesehatan yang apabila diimplementasikan akan

memunculkan pengaturan tenaga kesehatan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah dan pengaturan tenaga kesehatan yang diatur

dengan undang-undang. Untuk mencegah terjadinya pertentangan norma

(norma konflik) ini maka pengaturan mengenai tenaga kesehatan haruslah

dengan undang-undang. Mengingat ketentuan mengenai tenaga

kesehatan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan

belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu

dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan

secara komprehensif. Kedua hal tersebut, yaitu untuk mencegah potensi

pertentangan norma (norma konflik) apabila ketentuan Pasal 21 UU

Kesehatan diimplementasikan dan ketentuan mengenai tenaga kesehatan
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yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

menjadi latar belakang lahirnya UU Tenaga Kesehatan.

Selanjutnya dalam Ketentuan Penutup UU Tenaga Kesehatan yaitu

Pasal 91 UU Tenaga Kesehatan menyebutkan pada saat Undang-Undang

ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak berlakunya UU Tenaga

Kesehatan, maka peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk

Peraturan Pemerintah dan di bawahnya, yang tidak bertentangan dengan

UU Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku. Sebaliknya

peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk Peraturan

Pemerintah dan di bawahnya, yang bertentangan dengan UU Tenaga

Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan Penutup dalam UU Tenaga Kesehatan seperti diuraikan

di atas merupakan upaya untuk terciptanya kepastian hukum yang

mencerminkan berlakunya azas lex superior derogat legi inferiori.

Sebagaimana digambarkan pada hirarki perundang-undangan

bahwa kedudukan Undang-Undang sebagai Formell Gesetz berada pada

level ke tigas setelah Konstitusi yaitu UUD 1945, maka kedudukan

Undang-undang dalam sebuah negara sangatlah kuat dan mengikat

seluruh penduduk dan seluruh pihak yang terlibat. Pasal 21 ayat (3) yang

berbunyi ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-
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Undang menurut penulis sangat tepat untuk pengaturan tenaga kesehatan

di Indonesia, agar tenaga kesehatan di atur pada tingkat undang-undang.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan yang berbunyi”, dimaksud

adalah tenaga kesehatan selain tenaga medik, penjelasan tersebut

dikarenakan tenaga medis telah terlebih dahulu diatur dengan undang-

undang tersendiri. Penjelasan pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan tersebut

juga bermakna bahwa seluruh tenaga kesehatan selain tenaga medis

diatur dalam satu undang-undang atau setiap jenis tenaga kesehatan

diatur dengan undang-undang tersendiri. Jika dilihat dari penggunaan kata

”dengan” adalah kata yang bermakna “spesifik” pada penjelasan pasal 21

ayat (3) UU Kesehatan lebih dimaknai bahwa ketentuan tersebut

mengamanatkan setiap jenis tenaga Kesehatan diatur dengan Undang-

Undang tersendiri.

Undang-undang untuk setiap Jenis tenaga Kesehatan tidaklah

mudah karena terkait dengan berbagai faktor dalam proses

pembentukannya. Urgensi pembentukan Undang-undang harus

memenuhi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis,

walaupun secara akademik ketiga landasan tersebut dapat di jabarkan

sangat tergantung perspektif pembuat undang-undang yaitu Presiden dan

DPR. Namun jika dihubungkan dengan asas kepastian hukum maka

penulis berpendapat bahwa pengaturan setiap tenaga kesehatan dengan

Undang-Undang tersendiri akan lebih menjamin kepastian hukum, karena

undang-undang tenaga kesehatan sendiri tidak memberikan perbedaan
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dalam sistem kesehatan, juga penulis berpendapat keleluasaan

pengaturan setiap tenaga kesehatan secara komprehensif sesuai dengan

kaedah, perkembangan dan karakteristik masing-masing profesi dapat

diatur hal tersebut didasari pada asas lex specialis derogate legi generali

dan agar tidak menimbulkan ke kisruhan maka harus ada harmonisasi

dalam pembentukan undang-undang tersebut.

Pertanyaan berikutnya apakah pengaturan dapat pada tingkat

dibawah undang-undang dapat menjamin kepastian hukum ?. Penulis

berpendapat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya :

sebagaimana dijelaskan oleh Bachsan Mustofa, Pertama, pasti mengenai

peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang

abstrak bermakna sebuah peraturan bukan ketetapan, kedudukan hukum

dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan

hukum administrasi negara bermakna jelas mengatur secara lengkap

terkait tenaga kesehatan, dan Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya

perbuatan sewenang-wenang (eigenrechting) dari pihak mana pun, juga

tindakan dari pihak pemerintah, hal ini bermakna bahwa ada jaminan tidak

ada pengurangan kedudukan objek dan subjek hukum tenaga kesehatan

sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang di atasnya dan tidak ada

kesewenang-wenangan atas dasar kepentingan penguasa saja. Namun

masih ada potensi koflik norma jikalau tidak dilakukan sinkronisasi antara

peraturan pada tingkat di bawah undang-undang dengan undang-undang

yang memerintahkan. Berikutnya akan dijamin kepastian hukum pula jika
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peraturan pada tingkat di bawah undang-undang memang eksplisit

diperintahkan oleh undang-undang maka mempunyai kekuatan mengikat.
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