
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 
A. Pengobatan Tradisional  

 
Di dalam suatu ilmu kesehatan untuk menyembuhkan suatu penyakit 

ada dua macam pengobatan, yaitu pengobatan modern dan pengobatan 

tradisional. Pengobatan-pengobatan ini sangat berbeda satu sama lain. 

Apabila ditilik dari UU Kesehatan, sebenarnya istilah pengobatan modern 

sama sekali tidak dipergunakan, namun pemilahan ini menjadi penting untuk 

sekedar memisahkan pengobatan mana yang dapat dikategorikan ke dalam 

pengobatan non tradisional (baca : modern) dan pengobatan mana yang dapat 

dikategorikan ke dalam pengobatan tradisional. 

Pengobatan modern memiliki karakteristik sebagai  pengobatan yang 

dilakukan dengan cara-cara modern/ilmiah atau telah diuji cobakan dengan 

sebuah penelitian dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari 

perspektif ini, pengobatan modern dikembangkan dari dan berdasarkan 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan modern, yang memiliki ciri pada 

basis pengembangan ilmu berdasarkan metode ilmiah. Pengobatan modern 

pada umumnya disandingkan dengan alat kesehatan1 modern dan obat-obat2 

                                                            
1 Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat 
yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, 
merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan 
memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5 UU No. 36 tahun 2009).  
2 Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk 
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 
diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk 
manusia (Pasal 1 angka 8 UU No. 36 tahun 2009).  
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modern.  Ditilik dari cara pembuatan, obat modern memiliki keunggulan 

karena dibuat dengan mesin dan pada umumnya dilakukan secara terukur dan 

melalui proses percobaan yang terkontrol. Dengan demikian, sterilisasi atau 

faktor kebersihan obat modern jauh lebih terjaga ketimbang obat tradisional. 

Obat-obatan modern juga dibuat dengan menambahkan beberapa zat kimia 

sehingga bukan mustahil akan ada efek samping setelah mengkonsumsinya 

obat jenis ini. Pengobatan modern relatif lebih mahal karena bahan baku 

obat–obatannya mahal dan harganya sangat tergantung pada banyak 

komponen. 

Selain pengobatan modern, UU Kesehatan memilah juga menjadi 

pengobatan tradisional. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan N0. 

1076/MENKES/SK/VII/2003 yang dimaksud dengan pengobatan tradisional 

adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya 

yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau 

pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Dengan demikian, karakteristik pengobatan tradisional 

terletak pada tiga faktor utama, yaitu cara, pengobat, dan obat. Secara 

skematik, pengobatan tradisional dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

35 
 



 
Gambar 2 

Skema pengobatan tradisional 
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Catatan : 

1. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau 

campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk 

pengobatan berdasarkan pengalaman. 

2. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional 

(alternatif). Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional Warga 

Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas 

atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik 

Indonesia. 

3. Cara yang dilakukan dalam pengobatan tradisional adalah 

pengobatandan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada 

pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 

dimasyarakat. 

Apabila dicermati dari kebijakan hukum yang terumus dalam UU No. 

36 tahun 2009, dapat ditangkap kemauan politik pemerintah untuk 

memposisikan pengobatan tradisional sejajar dengan pengobatan modern. Hal 

ini dapat disimpulkan dari Bagian II bab 3, Pasal 59 – 61 UU No. 36 tahun 

2009. Secara eksplisit Pasal 59 menyatakan sebagai berikut :  

(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan 
tradisional terbagi menjadi: 
a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 

keterampilan; dan 
b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 

ramuan. 
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(2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar 
dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya 
serta tidak bertentangan dengan norma agama. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis 
pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

 

Berdasarkan dasar hukum pengobatan tradisional tersebut, diatur 

bahwa pelayanan kesehatan tradisional dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu 

pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ketrampilan dan 

pelayanan kesehatan yang menggunakan ramuan. Jenis Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Ramuan, antara lain: Jamu, Gurah, Homeopathy, Aroma Terapi, 

SPA terapi, dan metode lain yang menggunakan ramuan. Sedangkan yang 

termasuk dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, antara lain: 

akupunktur, chiropraksi, pijat urut, shiatsu, patah tulang, dukun bayi, battra 

sunat, refleksi, akupressur, bekam, apiterapi, penata kecantikan kulit/rambut, 

tenaga dalam, paranormal, reiki, qigong, kebatinan, dan metode lainnya yang 

mengunakan keterampilan. 

Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan 

pengawasan terhadap pengobatan tradisional ini. Hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 59 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009. Pengawasan dan pembinaan tersebut 

dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan sekaligus pengawasan 

terhadap pelayanan pengobatan tradisional. UU No. 36 tahun 2009 

mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengatur tata cara dan jenis 

pelayanan kesehatan tradisional tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP). 
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Namun sayangnya PP tersebut sampai sekarang belum ada. Akibatnya, 

pelayanan pengobatan tradisional mengalami hambatan dalam 

pengembangannya. Harus diakui bahwa sekalipun dari perspektif political 

will pemerintah, pelayanan kesehatan tradisional diposisikan sejajar dengan 

pelayanan kesehatan modern, namun harus diakui bahwa perangkat hukum 

untuk memayungi pelayanan kesehatan tradisional masih belum memadahi. 

Argumentasi dari pemikiran ini dikuatkan dengan hasil inventarisasi terkait 

dengan aturan pengobatan tradisional, yaitu : 

a. Setingkat UU    : 1 

b. Setingkat PP   : - 

c. Setingkat Perpres  : - 

d. Setingkat Permen  : 2 

e. Setingkat Peraturan BP POM : 12 

Berikut adalah hasil inventarisasi terkait dengan aturan pengobatan 

tradisional, yaitu :  

1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1076/Menkes/Sk/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan 

Tradisional 

3. Peraturan 1 Permenkes RI 246 Tahun 1990 Tentang Izin Usaha Obat 

Tradisional 

4. Peraturan 2 KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL (KOTRANAS) 

5. Peraturan 3 Persyaratan ijin IKOT 
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6. Peraturan 4 SK BPOM Tentang Penandaan Obat Bahan Alam 

7. Peraturan 5 Persyaratan Obat Tradisioanal 

8. Peraturan 6 Pedoman Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik 

(CPOTB) 

9. Peraturan 7 SK Menkes ttg Bentuk dan Tatacara Pemberian Stiker pd 

OT asing 

10. Peraturan 8 Permenkes RI No.659/1991-ttg-CPOTB 

11. Peraturan 9 SK Badan POM ttg-pedoman-CPOTB 

12. Lampiran SK Badan POM tentang Pedoman CPOTB 

13. SK Badan POM tentang Larangan Penggunaan Tanaman 

Aristolochia_sp 

14. SK Badan POM -ttg-larangan-Kava-Kava 

15. SK Badan POM 2005 tentang Larangan Penggunaan Cinchona cortex 

atau Artemisiae Folium 

16. SK Badan POM 2008 Tentang Peraturan Ijin-impor Obat Tradisional 

Asing 

17. SK Badan POM tentang Larangan Produksi dan Distribusi Tanaman 

Ephedra 

 

Dalam rangka untuk mengembangkan pelayanan pengobatan 

tradisional,  pemerintah melakukan pembinaan terhadap pengobatan dan 
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pengobat tradisional.  Dalam kebijakan Kementerian Kesehatan RI, 

pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional dilakukan 

melalui 3 (tiga) pilar. Pilar pertama adalah Regulasi, adapun dukungan 

regulasi terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional telah dituangkan dalam 

Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 yang telah disebutkan diatas, SKN 

tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengobatan Tradisional merupakan 

bagian sub sistem Upaya Kesehatan, Kepmenkes RI Nomor 

1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 

dan  Kepmenkes No 1/2010 tentang Saintifikasi Jamu berbasis pelayanan. 

Pilar kedua adalah Pembina Kemitraan dengan berbagai Lintas Sektor terkait 

dan organisasi (asosiasi) pengobat tradisional termasuk pengawasan terhadap 

tenaga pengobat tradisional baik yang asli Indonesia maupun yang berasal 

dari luar negeri. Pilar ketiga adalah Pendayagunaan Sentra Pengembangan 

dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) untuk menapis metode 

Pelayanan Kesehatan Tradisional di masyarakat dan melakukan pembuktian 

melalui pengkajian, penelitian, uji klinik, baik terhadap cara maupun terhadap 

manfaat dan keamanannya. Pada saat ini sudah ada 11 Sentra P3T tersebar di 

11 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, DIY, Bali, NTB, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara serta 

adanya Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) di Makassar dan 

Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) di Palembang. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional 

dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat rumah tangga, masyarakat, 
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Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi & 

Kementerian Kesehatan bersama lintas sektor terkait dan mengikut sertakan 

asosiasi pengobat tradisional. Sementara ini Kementerian Kesehatan telah 

bermitra atau bekerja dengan beberapa jenis Asosiasi Pengobat Tradisional 

(Battra) yang terkelompokkan sesuai dengan metodenya masing-masing. 

Diharapkan asosiasi Battra bisa membantu Kementrian Kesehatan dalam 

pembinaan pengobat di Indonesia namun harus selalu dievaluasi 

kemitraannya. Terdapat asosiasi Battra yang ada antara lain : 

1. Ikatan Homoeopathy Indonesia (IHI) 

2. Persatuan Akupunktur Seluruh Indonesia (PAKSI) 

3. Perhimpunan  Chiroprakasi Indonesia (Perchirindo) 

4. Ikatan Naturopatis Indonesia (IKNI) 

5. Persatuan Ahli Pijat Tuna Netra Indonesia (Pertapi) 

6. Asosiasi Praktisi pijat Pengobatan Indonesia (AP3I) 

7. Asosiasi Reiki Seluruh Indonesia (ARSI) 

8. Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) 

9. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (ASPETRI) 

10. Ikatan Pengobat Tradisional Indonesia (IPATRI) 

11. Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia 

(FKPPAI) 

12. Asosiasi Therapi Tenaga Dalam Indonesia (ATTEDA) 

42 
 



13. Asosiasi Bekam Indonesia (ABI) 

14. Persatuan Ahli Kecantikan Tiara Kusuma. 

Selain itu untuk pengawasan pengobat tradisional, Kementerian 

Kesehatan juga berkerjasama dengan Kantor Imigrasi, Mabes POLRI, 

Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terutama untuk 

pengawasan Pengobat Tradisional Asing yang datang ke Indonesia. 

Dalam mengembangkan pelayanan pengobatan tradisional, 

pemerintah menseimbangkan kepentingan 3 (tiga) kelompok yang berfungsi 

sebagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku 

pengobatan tradisional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 UU No. 36 tahun 

2009, yang menyatakan sebagai berikut : 

(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional 
yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin 
dari lembaga kesehatan yang berwenang. 

(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama 
dan kebudayaan masyarakat. 
 

 
Setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai pengobat 

tradisional harus memiliki SIPT/STPT (Surat Izin/Terdaftar Pengobat 

Tradisional) yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

setempat. Ijin merupakan instrument yang dipergunakan oleh pemerintah 

untuk melakukan pengawasan pelayanan pengobatan tradisional. Arti penting 

ijin ini adalah untuk melindungi kepentingan kelompok masyarakat sebagai 

konsumen pelayanan kesehatan, untuk melindungi kepentingan pengobat dan 
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pengobatan tradisional itu sendiri dan dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan 

bagi seluruh masyarakat secara baik.  

Sampai saat ini, metode Pelayanan kesehatan tradisional yang telah 

diakui manfaat dan keamanannya oleh Indonesia adalah akupuntur. Oleh 

karena Untuk SIPT hanya dikeluarkan untuk Battra jenis akupuntur yang 

telah dilengkapi dengan sertifikat kompetensi, selain jenis akupuntur saat ini 

hanya mendapatkan STPT. Untuk Pengobat Tradisional Asing yang akan 

masuk ke Indonesia, harus memiliki rekomendasi dari Kementerian 

Kesehatan. Rekomendasi ini bisa didapatkan setelah yang bersangkutan 

dinyatakan lulus oleh tim penilai. Pengobat tradisional asing tidak 

diperkenankan berpraktek langsung ke masyarakat Indonesia melainkan 

hanya sebagai konsultan dalam rangka transfer ilmu pengetahuan kepada 

pengobat tradisional Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa 

pemberian ijin dalam rangka pelayanan pengobatan tradisional belum 

mencakup seluruh bentuk pelayanan kesehatan tradisional.  

Setiap orang yang melakukan pelayanan pengobatan tradisional 

dengan tanpa izin diancam dengan pidana penjara dan denda. Namun 

demikian penerapan ancaman ini termasuk dalam delik materiil, yang 

pelaksanaannya digantungkan pada kerugian yang secara riil diderita oleh 

pasien.  Pasal 191 menentukan bahwa setiap orang yang tanpa izin melakukan 

praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan 
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kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana yang tercantum 

dalam Pasal ini merupakan tindak pidana materiil. Ancaman hukumannya 

jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang 

tercantum dalam Pasal 190 ayat (2), meskipun keduanya  dapat 

mengakibatkan  kematian.  

Persoalan lain yang terkait dengan ancaman pidana ini adalah ketidak-

jelasan siapa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembuktian. 

Asumsi hukum yang berlaku adalah apabila diatur secara lain, yang 

mempunyai kewajiban untuk membuktikan adalah mereka yang mendalilkan 

sesuatu. Apabila persoalan ini ditilik dari keseimbangan posisional antara 

pengobat dan pasien, akan lebih adil apabila diterapkan pembalikan 

pembuktian, dimana pengobat yang secara posisional lebih kuat ketimbang 

pasien, yang harus membuktikan. Secara teoritik, setidak-tidaknya teori 

pembuktian yang tepat adalah doktrin presumption of liability. Atau mungkin 

juga pembuktian mutlak (strict/absolute liability).  

UU No. 36 tahun 2009 meletakkan dasar bagi pengembangan 

pelayanan pengobatan tradisional. Pasal 61 menjadi dasar normative 

pengembangan ini, dengan pengaturan sebagai berikut :  

(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya  untuk 
mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan 
kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan 
manfaat dan keamanannya. 

(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan 
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
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didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan 
masyarakat. 

 
 

Bertitik tolak dari Pasal 61 ini masyarakat diberikan kesempatan 

seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan 

pelayanan kesehatan tradisional. Cakupan pengembangan ini memiliki 

kelompok sasaran bagi pengobat dan pengobatan itu sendiri, serta masyarakat 

sebagai pengguna layanan kesehatan tradisional. Keseimbangan kepentingan 

dari 2 (dua) kelompok ini didasarkan pada kemanfaatan dan keamanan dari 

pelayanan kesehatan tradisional. Artinya, kelompok masyarakat sebagai 

pengguna pelayanan kesehatan harus mendapatkan manfaat sebagai hasil dari 

upaya penyembuhan atau peningkatan kesehatannya. Sementara itu, 

keamanan dari proses pelayanan kesehatan baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang harus dijamin. Pengobat pada dasarnya harus 

mempertanggung-jawabkan keamanan pengobatan tradisional ini. Dari 

perspektif hukum, pertanggung-jawaban ini harus terimplementasikan dalam 

prinsip bahwa kalau pasien yang menggunakan jasa pelayanan pengobatan 

tradisional ternyata tidak aman, maka pengobat tradisional tersebut harus 

membayar ganti rugi.  

Posisi pemerintah dalam pengembangan pelayanan pengobatan 

tradisional ini adalah sebagai regulator yang harus menseimbangkan 

kepentingan kelompok masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan 

pengobatan tradisional dan kelompok masyarakat pengguna jasa pelayanan 

pengobatan tradisional sebagai pasien. Posisi pemerintah sebagai regulator 
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tersebut dibarengi dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

pengembangan dan proses pelayanan kesehatan tradisional dengan orientasi 

fungsional keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat.  

Kebijakan pemerintah secara lebih operasional diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 1076/Menkes/Sk/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan 

Pengobatan Tradisional. Dilihat dari substansi pengaturannya, Peraturan 

Menteri Kesehatan tersebut jauh lebih terperinci dan operasional. Harus 

diakui bahwa Peraturan Menteri Kesehatan tersebut berfungsi untuk mengisi 

kekosongan hukum. Sebab, Peraturan Pemerintah yang keberadaannya 

diamanatkan oleh Pasal 59 UU No. 36 tahun 2009 sampai dengan saat ini 

belum terbentuk. Dalam kondisi seperti ini, Peraturan Menteri Kesehatan 

tersebut dapat diposisikan sebagai operasionalisasi kebijakan pemerintah 

dalam pengembangan pelayanan pengobatan tradisional sebagaimana diatur 

dalam  UU No. 36 tahun 2009.  

Hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 

1076/Menkes/Sk/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 

mencakup :  

a. Pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan untuk : 

1) membina upaya pengobatan tradisional; 

2)  memberikan perlindungan kepada masyarakat; 

3) menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara 

pengobatannya. 
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b. Kewajiban pengobat tradisional untuk melakukan pendaftaran sebagai 

bentuk ijin dan mekanisme pengawasan yang harus dilakukan oleh 

pemerintah (Pasal 3-8),  

c. Standar yang harus dipenuhi oleh Pengobat dan penyelenggara pelayanan 

kesehatan tradisional agar memperoleh ijin dari pemerintah (Pasal 9-11),   

d. Syarat  penyelenggaraan pengobatan tradisional (Pasal 12-26) 

e. Pengaturan pengobat tradisional dari luar wilayah Indonesia (Pasal 27-29), 

f. Pengaturan mengenai pengembangan sumber daya manusia pengobat 

tradisional melalui pendidikan dan pelatihan (Pasal 30) 

g. Pengaturan mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh 

pemerintah (Pasal 31-34), 

h. Pengaturan mengenai sanksi terhadap kemungkinan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengobat maupun penyelenggara pelayanan kesehatan 

tradisional (Pasal 35) 

 

Mencermati isi dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 

1076/Menkes/Sk/VII/2003 tersebut, sebenarnya telah secara komprehensif 

mengatur mengenai substansi yang diamanatkan oleh Pasal 59 UU No. 36 

tahun 2009 untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat 

Peraturan Pemerintah. Menurut penulis, untuk segera memenuhi apa yang 

diamanatkan oleh UU No. 36 tahun 2009, maka substansi pengaturan 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 

1076/Menkes/Sk/VII/2003 dapat menjadi bahan dasar untuk dielaborasi 
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menjadi substansi Peraturan Pemerintah. Dengan demikian kekosongan 

aturan pelaksanaan sebagai bentuk operasionalisasi dari kebijakan pemerintah 

dalam mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional dapat segera diatasi.  

 

B. Hukum Kesehatan : Pengintegrasi Kepentingan Kesehatan 
 

Pada Bab II tentang kajian pustaka telah dikemukakan bahwa undang-

undang pada dasarnya merupakan pengintegrasi dari berbagai kepentingan 

yang seringkali saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain. 

Kerangka berpikir bahwa hukum sebagai pengintegrasi dari berbagai 

kepentingan tersebut pada mulanya dipergunakan untuk menjelaskan pada 

bagaimana hukum bekerja. Dengan demikian Bredemeier melihat hukum 

pada aras pengimplementasiannya. Namun demikian, menurut penulis, 

kerangka berpikir Bredemeier ini dapat dipergunakan pula pada aras 

pembentukan suatu undang-undang.  

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan 

bahan hukum utama adalah UU No. 36 tahun 2009, maka kerangka berpikir 

Bredemeier ini akan dimodifikasi agar dapat dipergunakan untuk menjelaskan 

substansi dari UU No. 36 tahun 2009 dari perspektif integrasi kepentingan 

yang ada dari berbagai kelompok yang terkait dengan sistem kesehatan 

nasional, khususnya terhadap kebijakan pelayanan kesehatan tradisional.  

Secara skematis, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Skema kebijakan pelayanan kesehatan tradisional 
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C. Pengaturan Pengobatan Tradisional dalam UU Kesehatan  
 

Bertitik tolak dari substansi pengaturan pelayanan pengobatan 

tradisional sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2009, dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  
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Gambar 4 
Klasifikasi pengaturan pelayanan pengobatan tradisional 
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1) Political Will 

Political will Pemerintah dalam mengembangkan pelayanan kesehatan 

tradisional tertuang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 2, 3, dan 

61. Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009: 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 
perikemanusiaan, keseimbangan, menafaat, perlindungan, 
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan 
nondiskriminatif dari norma-norma agama. 

 

Dari ketentuan tersebut, terkandung makna bahwa sistem kesehatan 

yang dikembangkan di Indonesia, pada dasarnya berupaya untuk 

menyeimbangkan kepentingan dari pihak yang menjadi pemangku 

kepentingan, yaitu masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan, 

penyedia pelayanan kesehata dan pemerintah. Keseimbangan yang hendak 

diseimbangkan ini juga terjadi diantara kelompok masyarakat yang menjadi 

penyelenggara dan penyedia pelayanan kesehatan, yang secara kategorial 

dapat dibedakan menajdi pelayanan kesehatan (modern) dan pekayanan 

kesehatan tradisional 

Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009: 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran, keamanan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber 
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

 

Pasal ini menegaskan bahwa tujuan dari peayanan kesehatan itu 

sendiri adalah untuk menciptakan derajat kesehatan masyaraat yang setinggi-

tingginya. Bentk pelayanan kesehatan (modern dan/atau tradisional) tidak 
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dipersoalkan. Yang penting, pelayanan kesehatan tersebut mampu mendorong 

tercapainya derajad kesehatan amsyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 61 

meletakkan dasar yang lebih tegas berkenaan dengan kebijakan 

pengembangan pelayanan kesehatan dan peran yang (harus) diambil oleh 

pemerintah.  Pasal 61 UU No. 36 Tahun 2009: 

1) Setiap orang melakukan pelayanan kesehatan tradisional 
yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin 
dari lembaga kesehatan yang berwenang 

2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya serta tidak ebrtentangan dengan norma agama 
dan kebudayaan masyarakat. 

 

Political will Pemerintah Permenkes No. 1076 Tahun 2003 Pasal 2: 

Pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan 
untuk: 
1. Membina upaya pengobatan tradisional 
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat 
3. Menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara 

pengobatannya. 
 

Political will pemerintah dalam aturan lain terdapat dalam Permenkes 

No. 121/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan medik herbal. 

 

2) Pengobat tradisional 

Pengobat tradisional dasar legitimasinya secara eksplisit tertuang  

dalam UU No, 36 No. 2009 Pasal 60, 61, 100 dan 101 yang menyatakan: 

Pasal 60 UU No. 36 tahun 2009: 
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1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional 
yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari 
lembaga kesehatan yang berwenang 

2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan 
kebudayaan masyarakat 

 

Pasal 61 UU No. 36 Tahun 2009: 

1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan 
kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat 
dan keamanannya. 

2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan 
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan 
masyarakat. 
 

 
Pasal 100 UU No. 36 Tahun 2009: 

1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman 
digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan / atau 
pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. 

2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan 
baku obat tradisional 
 

Pasal 101 UU No. 36 Tahun 2009: 

1) Masyarakat diberi kesempatan yangs eluas-luasnya untuk 
mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, 
meningkatkan dan menggunakan obat tradisional yang dapat 
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamannya. 

2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, 
mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat 
tradisional diatur dengan peraturan pemerintah. 
 

Pengobat tradisional dalam Permenkes No. 1076 Tahun 2003 Pasal 

12: 
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1) Pengobat tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan 
dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau 
ilmu keperawatan 

2) Pengobatan tradisional sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 
sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, 
penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan. 
 

Pengobatan tradisional dalam aturan lain tidak ditemukan. 

 

3) Obat Tradisional 

Obat tradisional dasar legitimasinya secara eksplisit tertuang dalam 

UU No. 36 Tahun 2005 Pasal 1 (4), (9), 100. 105, dan 108 yang menyatakan 

sebagai berikut 

Pasal 1 (4) dan (9) UU No. 36 Tahun 2009 : 

4)  Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan 
kosmetika. 

9)  Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa 
bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian 
(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun 
temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat 
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat 

 

Pasal 100 UU No. 36 Tahun 2005: 

1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman 
digunakan dalam pencegahan pengobatan, perawatan, dan/atau 
pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. 

2) Pemerintah menjamin pengembangannya dan pemeliharaan bahan 
baku obat tradisional 
 

Pasal 105 UU No. 36 Tahun 2005: 

1) Sediaan farmasi yang berup[a obat dan bahan baku obat harus 
memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya 
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2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta 
alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang 
ditentukan. 

 

Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2005: 

1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk 
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pegadaan, 
penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep 
dokter, bahan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga 
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktek kefarmasian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. 
 

Obat tradisional juga tertuang dalam Permenkes Pasal 17, 18, 25 dan 

26, yang menyatakan 

Pasal 17: 

Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan/atau 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

 

Pasal 18: 

1) Pengobat tradisional dapat memberikan: 
a. Obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisonal 

(pabrikan) yang sudah terdaftar serta memiliki nomor 
pendaftaran 

b. Obat tradisional racikan 
2) Pengobat tradisional dapat memberikan surat permintaan tertulis 

obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasien 
 

Pasal 25: 

1) Toko obat tradisional dilarang menyimpan, melayani, dan menjual 
obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional 
(pabrikan) yang tidak memiliki nomor pendaftaran sesuai 
ketentuan peraturan yang berlaku. 
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2) Bahan obat tradisional yang tidak terkena wajib daftar hanya 
boleh digunakan dengan memperhatikan keamanan, kemanfaatan, 
mutu dan ketentuan lain yang ditetapkan. 

3) Toko obat tradisional hanya boleh menyerahkan ramuan 
berdaarkan permintaan tertulis dari pengobat tradisional yang 
telah terdaftar 

4) Toko obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
membuat catatan 

 

Pasal 26: 

Toko obat tradisional bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, 
dan keabsahan obat tradisonal yang dikelola 

 
 

4) Pengobatan / Cara 

Landasan legitimasi hukum terhadap pelayanan pengobatan 

tradisional tertuang dalam Pasal 1(16), 48 dan 59 UU No. 36 Tahun 2009 

yang mengatur sebagai berikut: 

Pasal 1 (16) UU No. 36 Tahun 2009: 

16) Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada 
pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang 
dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan 
norma yang berlaku di masyarakat. 

 

Pasal 18 (b), (c), dan (d) UU No. 36 Tahun 2009: 

1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan: 
b) pelayanan kesehatan tradisional 
c) Peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan 
d) penyembuhan penyakit dna pemulihan kesehatan 

2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana pada ayat (1) 
didukung oleh sumber daya kesehatan 
 

Pasal 59 UU No. 36 Tahun 2009: 
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1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan 
tradisional terbagi menjadi: 
a. Pelayanan kesehatan yang menggunakan ketrampilan, dan 
b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan 

2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat 
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamannya serta tidak 
bertentangan dengan norma agama 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan 
eksehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

 
Pengobatan/cara pengobatan tradisional tertuang dalam Permenkes 

Pasal 13, 14, 15, dan 16, yang menyatakan: 

Pasal 13: 

Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila: 
a. Tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah 

agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang 
diakui di Indonesia 

b. Aman dan bermanfaat bagi kesehatan 
c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat 
d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam 

masyarakat 
 

Pasal 14: 

1) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai 
pengobat tradisional harus memiliki STPT atau SIPT 

2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkewajiban menyediakan: 
a. Ruang tunggu dengan ukuran minimal 1 x 2,50 m2 
b. Ruang tunggu 
c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan 

surat terdaftar / surat ijin pengobat tradisional, serta luas 
maksimal papan 1 x 1.5 m2 

d. Kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan 
e. Penerangan yang baik sehingga dapat membedajan warna 

dengan jelas 
f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene 

dan sanitasi 
g. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan 
h. Pencatatan sesuai kebutuhan 
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Pasal 15: 

1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan 
tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang 
dilakukannya 

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
lisan dan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan 
pengobatan yang dilakukan 

3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan terhadap 
pasien harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarganya. 

4) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan 
5) Setiap tindakan pengobatan tradisonal yang mengandung resiko 

tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang 
ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan 

 

Pasal 16: 

1) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang 
aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya 

2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran 
dan penunjang diagnostik kedokteran. 

 

  


