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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di muka, maka

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang tenaga kesehatan dalam peraturan perundang-

undangan secara umum tersebar dalam: (a) Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (b) Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; (c) Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pengaturan

yang paling terperinci dan komprehensif terdapat pada Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Secara khusus tenaga kesehatan di Indonesia diatur

dengan berbagai tingkat yaitu Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri. Tenaga Kesehatan yang diatur

dengan Undang-Undang adalah : tenaga medis diatur dengan UU

Nomor 29 tahun 2009 tentang praktik kedokteran, tenaga

keperawatan diatur dengan UU nomor 38 tahun 2014 tentang

keperawatan.

Tenaga kesehatan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah adalah tenaga kefarmasian, tenaga kefarmasian diatur

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian. Tenaga Kesehatan yang diatur pada
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tingkat Peraturan Menteri adalah tenaga kebidanan dan tenaga

kesehatan lainnya, tenaga bidan diatur dengan Peraturan menteri

Kesehatan nomor 1464 tahun 2010 tentang izin dan

penyelenggaraan praktik bidan.

Sebagian besar peraturan pelaksanaan Undang-undang

praktik kedokteran telah terbit sementara undang-undang yang

mengatur tenaga kesehatan lainnya belum terbit, sehingga tenaga

medis  dapat menjalankan profesinya dengan baik dalam sistem

kesehatan.

2. Azas kepastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan akan

terganggu apabila (a) ada norma yang bertentangan dalam

peraturan salah satu contohnya pada pasal 21 ayat (2) dengan

pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan. Dimana dua norma tersebut di

atas bunyinya bertentangan, (b) adanya ketidak sesuaian antar

satu undang-undang dengan undang-undang lainnya tentang

terminologi tenaga kesehatan, (c) adanya perbedaan tingkat

pengaturan dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur

tenaga kesehatan, yang menyebabkan perbedaan kedudukan dan

tidak sama kekuatan mengikat dari peraturan tersebut sehingga

dapat menimbulkan ketidak adilan, sementara Undang-Undang

tidak membedakan kedudukan di antara tenaga kesehatan, (d)

peraturan menteri kesehatan berpotensi sering berubah-ubah,
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sehingga menyebabkan konsistensi pengaturan tidak dapat dijamin

dan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menyelesaikan potensi terjadinya pertentangan Norma

(norma konflik) dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang 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.

4. Ketentuan tentang pengaturan tenaga kesehatan dengan undang-

undang dapat memenuhi azas kepastian hukum dalam Ketentuan

Penutup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan yaitu Pasal 91 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang 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 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan, maka peraturan perundang-undangan baik

yang berbentuk Peraturan Pemerintah dan di bawahnya, yang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
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tentang Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku.

Sebaliknya peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk

Peraturan Pemerintah dan di bawahnya, yang bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan Penutup dalam

UU Tenaga Kesehatan ini merupakan upaya untuk terciptanya

kepastian hukum yang mencerminkan berlakunya azas lex superior

derogat legi inferiori.

5. Asas Kepastian hukum belum menjadi landasan dalam perumusan

norma peraturan hukum, faktanya banyak upaya yudisial review

Undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan karena asas

ditempatkan setara dengan rumusan norma sehingga tidak dapat

berfungsi sebagai sumber perumusan norma peraturan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR agar mengamandem atau merevisi peraturan

perundang-undangan yang saling bertentangan yaitu UU

Kesehatan, karena UU Kesehatan kerap dijadikan rujukan untuk

pembentukan peraturan perundangan tentang tenaga kesehatan.

2. Perbedaan tingkat Peraturan perundang-undangan menyebabkan

perbedaan keluasan (ruang lingkup) Kekuatan mengikat dan

konsisten pengaturan tenaga kesehatan. Kepada DPR,
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Pemerintah dan Organisasi Profesi masing-masing tenaga

kesehatan mengupayakan pengaturan dengan UU tersendiri sesuai

tingkat urgensinya masing-masing.

3. Pemerintah disarankan segera menerbitkan peraturan pelaksanaan

dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang lainnya yang

mengatur tenaga kesehatan.

4. Asas Kepastian hukum hendaknya menjadi  ruh dan mengikat pada

seluruh isi setiap pengaturan dalam bentuk Undang-undang,

sehingga asas kepastian hukum harus eksplisit di tuangkan dalam

dasar pembentukan undang-undang tersebut yaitu pada

konsideran menimbang pada undang-undang

5. Organisasi Profesi Kesehatan harus selalu proaktif dalam membela

kepentingan anggota untuk mendapatkan kepastian hukum dalam

pelaksanaan profesi.
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