
BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari rangkaian tinjauan pustaka bahwa hukum berfungsi membagi hak dan 

kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan 

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. 

Serta hasil penelitian dan analisis mengenai pengobatan, pengobatan ini berbeda 

satu sama lain. Sehingga penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Dari uraian yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dapat 

dicermati bahwa sebenarnya telah ada keinginan dari pemerintah untuk 

memposisikan pengobatan tradisional sejajar dengan pengobatan 

modern.  Hal ini terlihat pada Pasal 59-61 dalam UU No.36 tahun 2009 

tentang kesehatan.  Pemerintah sebagai regulator dan melalui political 

will-nya seperti yang tertuang dalam Pasal 2, 3, dan 61 UU No.36 tahun 

2009 tentang Kesehatan tentunya memiliki tugas dan wewenang untuk 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengobatan tradisional.  

Namun ternyata hingga saat ini belum ada perangkat hukum yang 

memadai untuk memayungi pelayanan kesehatan tradisional karena 

aturan tentang pengobatan tradisional masih sangat sedikit yang terdiri 

dari 1 aturan setingkat UU, 2 aturan setingkat Permen, dan 12 aturan 

setingkat Peraturan BP POM.  Untuk mengisi kekosongan hukum, 

pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
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Tradisional sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan operasional 

dalam pengembangan pelayanan pengobatan tradisional.  

2. Dasar legitimasi untuk pengobatan tradisional tertuang dalam Pasal 48, 

59, dan 191 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3. Dasar legitimasi untuk pengobat tradisional tertuang dalam Pasal 60, 61, 

100, dan 101 UU No.36 tahun 2009. 

 

B. Saran 

1. Karena norma hukum yang terkait dengan pengobatan tradisional 

sebagaimana diatur dalam UU No.36 tahun 2009 lebih menjadi political 

will pemerintah, maka operasionalisasinya masih harus diatur dalam 

norma yang lebih rendah dari undang-undang.  Untuk itu perlu segera 

dibuat peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah 

untuk memenuhi apa yang diamanatkan oleh Pasal 59 ayat 3 UU No.36 

tahun 2009.  

2. Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah nantinya harus memperhatikan 

integrasi antara keseimbangan kepentingan negara, kepentingan 

masyarakat, maupun kelompok yang secara spesifik menjadi kelompok 

tersasar hukum. Sehingga hukum yang dihasilkan merupakan 

penyeimbang kepentingan dari berbagai kelompok kepentingan tersebut. 

3. Perlu lebih banyak sosialisasi dari berbagai peraturan perundang-

undangan tentang pengobatan tradisional sehingga nantinya masyarakat 
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