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KATA SAMBUTAN 

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

 
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala curahan 

karunia, pengetahuan dan kesehatan yang mengiringi bekerjanya Kelompok Kerja 

(Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksananya, sehingga dapat menyelesaikan 

berbagai tahapan kegiatan hingga tersusunnya laporan akhir Analisis dan Evaluasi 

Hukum terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan 

Pelaksananya di tengah masa pandemi Covid-19 ini.  

Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan salah satu 

program Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan agenda penataan regulasi 

nasional, yang pada tahun 2021 mengambil fokus analisis dan evaluasi terhadap 

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan 

Target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, selain terhadap peraturan perundang-

undangan (materi hukum), analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap sistem hukum 

yang lain, yaitu kelembagaan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, dan 

kesadaran hukum masyarakat.  

Dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum saat ini lebih diperkuat 

dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yang menempatkan kegiatan analisis dan evaluasi hukum 

mempunyai fungsi yang sama dengan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 95A dan 95B. Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan akan menghasilkan rekomendasi terhadap status 

sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diubah, dicabut atau tetap 

dipertahankan.  

Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi 

Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan 

rahmat serta anugerah-Nya, sehingga laporan akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksananya 

pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Pokja melakukan analisis dan evaluasi 

hukum terhadap 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 

1 (satu) Undang-Undang, 12 (dua belas) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan 

Presiden, 21 (dua puluh satu) Peraturan Menteri dan 2 (dua) Peraturan Badan. Analisis 

dan evaluasi ini dikaitkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja yang membahas berbagai perubahan pasal dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-03.HN.01.01 

Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksananya, 

selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 

2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 

 
Pengarah   : Kepala BPHN 

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 

Ketua    : Apri Listiyanto, S.H. (Kabid. Sosial Budaya, Pus AE BPHN) 

Anggota    : 1. Alice Angelica, S.H. M.H.; (Kasub.Sosbud I, AE BPHN) 

  2. Yuharningsih, S.H.; (Kasub. Sosbud II, Pus AE BPHN) 

  3. Deasy Kamila, S.H.; (Staf Bid. Sosbud, Pus AE BPHN) 

  4. Hendra Simak, S.H.; (Staf Bid. Sosbud, Pus AE BPHN) 

        5. Jupiter Zalukhu, S.H. (Staf Bid. Sosbud, Pus AE BPHN) 

 

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang 

kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan 
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evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat 

dengan narasumber/pakar, dan focus group discussion tersebut telah dianalisis dan 

dievaluasi secara mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi 

hukum. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

atas penyelesaian laporan akhir ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 

para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan 

sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, antara lain: 

1. Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.F., S.H. (Pakar Hukum Kesehatan dan Kedokteran, 

Ilmu Forensik, dan Medikolegal/ Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia) 

2. Sundoyo, SH., MKM., M.Hum. (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian 

Kesehatan RI) 

3. Dr. Mahesa Paranadipa Maikel, M.H. (Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan 

Indonesia) 

4. Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) 

5. Iwan Kurniawan (Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan) 

6. Danti Kamalia Sari (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian 
Kesehatan) 

7. dr. Iqbal Djakaria (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
Kementerian Kesehatan) 

8. Basar Febriano (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan) 

9. Yudi Yudistira Adhimulya (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 

Kementerian Kesehatan) 

10. Novica Mutiara (Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan) 

 

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan 

laporan ini, namun kami juga yakin bahwa laporan ini akan membawa manfaat dan 

berkontribusi pada pembangunan hukum nasional khususnya di bidang kesehatan. Akhir 

kata semoga seluruh manfaat dari laporan akhir ini dapat kita pergunakan semaksimal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga 

derajat kesehatan setinggi-tingginya harus diperjuangkan. Pembangunan kesehatan dan 

upaya pemenuhannya merupakan amanat langsung yang tertuang dalam konstitusi, 

melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Bertolak dari amanat tersebut, pemenuhan hak atas kesehatan 

merupakan upaya dan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. 

Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan tentu diiringi dengan 

pembangunan hukum di dalamnya, karena segala instrumen pelaksana dan 

pemberlakuannya membutuhkan perangkat hukum. Pembangunan hukum dapat 

diartikan sebagai pembinaan terhadap hukum serta memperbaiki kebijakan hukum ke 

arah yang lebih baik. Oleh sebab itu hukum harus mampu menjalankan peran untuk 

mengawal terwujudnya tujuan pembangunan yang dikehendaki, yang di dalam 

pembangunan hukum tersebut mencakup pembangunan materi hukum, struktur 

hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta kesadaran dan 

budaya hukum. 

Untuk mengupayakan pembangunan kesehatan, dibentuklah Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dengan undang-undang tersebut, setiap 

kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, 

dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 

Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. 

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada 

mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsurangsur 

berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 2 

mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. 

Namun tujuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

belum tercapai sebagaimana diharapkan. Dalam RPJMN IV 2020-2024 tercatat beberapa 

persoalan di bidang kesehatan meliputi:1 

a) Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana 

pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi 

belum berjalan optimal; 

b) Penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) cara modern 

menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017); 

c) Angka kelahiran (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) umur 15-19 tahun juga masih 

tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan 

reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan 

kehidupan berkeluarga yang belum optimal; 

d) Prevalensi stunting masih tinggi disebabkan pemahaman orang tua mengenai 

pola asuh yang baik kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi 

yang cukup juga masih rendah; 

e) Prevalensi penyakit menular urama (HIV/AIDS, TB dan malaria) masih tinggi 

disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas 

penduduk; 

f) Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti 

obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya 

aktivitas fisik, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular 

(PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes; 

g) Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik; 

h) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni hanya 

38,3 persen, dengan akses terhadap air minum layak 87,75 persen termasuk 

 
1 Rancangan Awal - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024, hlm. 146. 
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akses terhadap air aman 6,80 persen dan akses terhadap sanitasi layak 74,58 

persen termasuk 7,42 persen akses terhadap sanitasi aman (BPS,2018); 

i) Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya 

antrian pasien; 

j) Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta 

belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper; 

k) Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih 

terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan 

farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum 

optimal; 

l) Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya 

cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur; dan 

m) Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan masih menumpuk 

di Jawa-Bali dan daerah perkotaan. 

Upaya pembangunan hukum di bidang kesehatan juga menjadi sektor yang 

menjadi fokus Pemerintah, yang terbukti masuknya beberapa Undang-Undang di sektor 

kesehatan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan bentuk dari omnibus 

law. Undang-Undang Cipta Kerja yang diundangkan oleh Pemerintah dan menjadi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika dilihat dari materi 

muatan yang terkandung di dalamnya terdapat 78 Undang-Undang yang sebagian 

peraturannya diubah dan dicabut melalui Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di 

dalamnya Undang-Undang di Bidang Kesehatan antara lain: Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan. 

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tentu sedikit banyak membawa implikasi di 

dalam pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan, dan tidak terkecuali di 

sektor kesehatan. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak pada 

pengaturan di bidang kesehatan tentu perlu diperhatikan implementasinya dan jangan 
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sampai terjadi adanya ke kosongan hukum yang akan menghambat terjadinya 

pemenuhan hak atas kesehatan, dan pada Tahun 2021 Badan Pembinaan Hukum 

Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

peraturan pelaksananya yang merupakan salah satu peraturan yang terdampak atas 

lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.  

Analisis dan evaluasi hukum ini merupakan upaya melakukan penilaian terhadap 

peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen penilaian yang 

dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni Pedoman Evaluasi Peraturan 

Perundang-undangan. Penilaian ini meliputi: Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan 

Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi 

Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan, dan 

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian dilakukan 

secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praksis. Hasil analisis dan 

evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan 

perundang-undangan yang ada dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan 

pembangunan hukum di Indonesia. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang 

menjadi dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terkait Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  dan Peraturan Pelaksananya adalah: 

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan dinamika yang berkembang saat ini? 

2. Apa isu-isu krusial yang muncul dari hasil analisis dan evaluasi Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pelaksananya? 

3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pelaksananya berdasarkan 

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (6 Dimensi)?  
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4. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan terhadap lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja? 

 

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi   

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini meliputi 37 peraturan perundang-

undangan yang terdiri dari 1 Undang-Undang, 12 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan 

Presiden, 21 Peraturan Menteri dan 2 Peraturan Badan yang terdiri dari:  

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan 

Farmasi dan Alat Kesehatan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah 

Sakit 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi 

Kesehatan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga 

Kesehatan  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja 

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional  

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin 

Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 
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16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI Tahun 2009 tentang 

Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan  

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tahun 

2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Pemerintah   

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia 

Kedokteran 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga 

Kesehatan   

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas 

Rumah Sakit   

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan 

Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, 

Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi   

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan  

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan 

Kesehatan dan Pencegahan Penyakit   

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan 

Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas (Terakhir Diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020)   

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan 

Pasien 
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30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di 

Bidang Kesehatan  

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan Rumah Sakit 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Kesehatan 

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan  

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan 

Perizinan Rumah Sakit 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga 

Kesehatan 

37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang 

Label Pangan Olahan   

38. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran Pangan Olahan 

 

D. Metode 

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 

peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, 

yaitu: 

1. Dimensi Pancasila 

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan; 

3. Dimensi Potensi Disharmoni; 

4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas: 

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan. 
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Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan 

mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila 

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan 

penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan 

nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada 

hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum 

Indonesia. 2 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing 

norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah 

landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan 

perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum 

materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai 

sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian 

pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Pengayoman 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan 

perlindungan untuk ketentraman masyarakat. 

b) Kemanusiaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

c) Kebangsaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat 

dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d) Kekeluargaan 

 
2 Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha 

Koperasi dan Perseroan Terbatas), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.7-9. 
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Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e) Kenusantaraan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

f) Bhineka Tunggal Ika 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta 

budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g) Keadilan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal 

yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, 

ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan  

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan 

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan 
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perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, 

dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber 

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada 

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar 

(grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori 

derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-

undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni  

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui 

adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) 

perlindungan, dan 4) penegakan hukum.  

4. Penilaian Kejelasan Rumusan 

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, 

pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan 

perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa 

subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara 

konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas 

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi 

Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum 

yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang 
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bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah 

mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

6. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan 

tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai 

dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini 

perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu 

didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan 

perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan 

penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu 

peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah 

mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan 

dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum 

(kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan 
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keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat 

rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan. 

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan 

perundang-undangan maka dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi 

ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; 2) bobot nilai 

Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal  yang 

dianggap bermasalah. Kategori  tindak lanjut rekomendasi hasil  analisis dan evaluasi 

dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu: 

1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti, dengan 

demikian perlu dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional prioritas dan 

Program Penyusunan PP/Perpres tahun selanjutnya; 

2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukkannya 

dalam daftar program legislasi nasional jangka menengah, Program Penyusunan 

PP/Perpres; dan 

3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap 

pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 
 

A. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

Indonesia dalam pembentukannya memiliki tujuan yang jelas sebagaimana 

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi 

serta keadilan sosial, dan tujuan ini kita sebut sebagai tujuan nasional. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan upaya untuk membangun seluruh bidang kehidupan, yang 

salah satunya pembangunan di bidang kesehatan yang mana kesehatan merupakan hak 

asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan 

cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Salah satu wujud pembangunan di bidang kesehatan adalah pembangunan hukum 

melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikatakan sebagai payung 

dalam berbagai pengaturan di bidang kesehatan, Undang-Undang ini dibentuk 

berdasarkan 5 (lima) pertimbangan3, yaitu : Pertama, kesehatan adalah hak asasi dan 

salah satu unsur kesejahteraan. Kedua, prinsip kegiatan kesehatan yang 

nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga, kesehatan adalah investasi. 

Keempat, pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat, dan yang Kelima adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat. 

Lahirnya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 menjadi Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga merespon adanya desentralisasi 

kewenangan pusat ke daerah yang muncul akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

 
3 Lihat: Konsideran menimbang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan 

perubahan undang-undang kesehatan tersebut diharapkan mampu menjawab 

kompleksitas pembangunan kesehatan yang tidak terdapat (tertampung lagi) dalam 

undang-undang kesehatan yang lama, maka undang-undang tersebut memuat 

ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada 

daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan 

menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Tentunya hal ini merupakan suatu konsep 

baru dimana pengelolaan kesehatan yang semula bersifat sentralistik saat ini menjadi 

otonom.4 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdiri dari 22 bab 

dan 205 pasal ini terbagi dalam sistematika berikut: Bab I Ketentuan Umum, Bab II 

Maksud dan Tujuan, Bab III Hak dan Kewajiban, Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah, Bab 

V Sumber Daya Bidang Kesehatan, Bab VI Upaya Kesehatan, Bab VII Kesehatan ibu, bayi, 

anak, remaja, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat, Bab VIII Gizi, Bab IX Kesehatan Jiwa 

Bab, X Penyakit Menular dan tidak menular, Bab XI  Kesehatan lingkungan, Bab XII 

Kesehatan Kerja, Bab XIII Pengelolaan Kesehatan, Bab XIV Informasi Kesehatan,  Bab XV 

Pembiayaan Kesehatan, Bab XVI Peran Serta Masyarakat,  Bab XVII Badan Pertimbangan 

Kesehatan, Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab XIX Penyidikan, Bab XX 

Ketentuan Pidana,  Bab XXI Ketentuan Pralihan, dan Bab XXII Penutup. Bila 

dibandingkan dengan undang-undang kesehatan terdahulu yang terdapat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka secara pengaturan materi 

muatan lebih lengkap dan lebih holistik yang terdapat pada udang-undang 

perubahannya sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 

Landasan Hukum Kesehatan terlihat dari Undang-undang Kesehatan baru ini, 

secara konseptual telah mencerminkan adanya asas hukum kesehatan bertumpu pada 

hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang 

ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right 

to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self 

determination). Sejalan dengan hal tersebut undang undang kesehatan baru juga telah 

 
4 BPHN, Kompendium Hukum Kesehatan (Jakarta: Puslitbangsiskumnas, 2011), hlm. 53 
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mentautkan bahwa hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan 

bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan 

pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk 

merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung pelaksanaan hak untuk 

hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi. Bila diperhatikan isi 

ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kesehatan yang baru, penanganan terdapat 

4 (empat) sifat, yaitu: 1. Perintah (gebod) yang merupakan kewajiban umum untuk 

melakukan sesuatu; 2. Larangan (verbod) yang merupakan kewajiban umum untuk tidak 

melakukan sesuatu; 3. Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan 

khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. 4. Izin 

(toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang 

secara umum dilarang.5 

Perkembangan yang terjadi saat ini, dimana terjadi Pandemi Covid-19, dunia 

kesehatan dihadapi dengan berbagai dinamika dan problematika yang membutuhkan 

respon cepat, misalnya terkait dengan karantina kesehatan, walaupun di dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya terdapat beberapa pasal yang 

mengatur mengenai kekarantinaan, hal ini karena karantina diatur dengan undang-

undang tersendiri yakni melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan, namun Undang-Undang Kekarantinaan tetap membutuhkan 

kelengkapan pengaturan yang ada pada Undang-Undang Kesehatan, oleh sebab itu 

pembangunan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menjadi relevan untuk ditelaah kembali keberlakuan dan kedayagunaannya 

sehingga jika terdapat hal-hal baru yang dibutuhkan pengaturannya terhadap Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat direkomendasikan sebagai 

perubahan materi muatan Undang-Undang Tersebut. 

Kemudian saat ini juga terdapat beberapa perubahan Undang-Undang yang terkait 

dengan sektor kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 

 
5 Ibid, hlm 58. 
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35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengalami perubahan 

sebanyak 10 Pasal yang secara umum terkait dengan jenis perizinan di bidang 

kesehatan, kemudian terkait dengan kewenangan pengawasan di bidang kesehatan, 

berikutnya terkait dengan perubahan kewenangan dan yanng terkahir terkait dengan 

perubahan sanksi. Perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja 

terhadap Undang-Undang Kesehatan jika kita cermati tidak terlalu menyentuh aspek-

aspek fungsional yang terdapat di dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak 

terlalu mempengaruhi implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, 

hanya diperlukan beberapa penyesuaian nomenklatur dan mekanisme sesuai dengan 

perubahan yang ada. 

Selain perubahan yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja, upaya 

pembangunan bidang kesehatan juga mulai dibangun oleh Kementerian Kesehatan 

melalui Strategi Kesehatan Nasional 2021-2024 yang memiliki visi sejalan dengan Visi 

Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan 

berkeadilan, dengan menempatkan outcome sistem kesehatan yaitu: 6 

a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi; 

b. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 

c. Memperbaiki pengendalian penyakit; 

d. Mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);  

e. Memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan; 

 
 

 
6 Disampaikan oleh Sundoyo, Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan dalam materi Konsinyering Penajaman 
Hasil Laporan Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang 
Kesehatan dan Peraturan Pelaksananya, 28 Juni 2021. 
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B. Isu-isu Hukum Krusial Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

serta Peraturan Pelaksananya. 

1. Ketercapaian Pemenuhan Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah ditetapkan 

dan berlaku pada 13 Oktober 2009 telah memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan hukum di bidang kesehatan, melalui undang-undang tersebut maka 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Namun hal yang perlu diperhatikan setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah terkait dengan pembentukan 

peraturan pelaksananya, yang berdasarkan Pasal 202 disebutkan “Peraturan 

Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling 

lambat 1 (satu) tahun  sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini”. 

Dalam perjalanannya amanah Pasal 202 untuk membentuk peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi tenggat waktu yang telah 

ditetapkan yaitu dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, yang jika kita 

inventarisir dapat dilihat dalam tabel berikut: 

No Delegasi Pasal Peraturan Pelaksana 

1 Pasal 21 ayat (2) tentang perencanaan, 

pengadaan, pendayagunaan, 

pembinaan, dan pengawasan mutu 

tenaga kesehatan 

- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Tenaga 

Kesehatan 

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 

Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan 

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 

Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga 

Kesehatan 

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 

Tahun 2016 tentang Permen Kesehatan 

No.43 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

2 Pasal 25 ayat (3) tentang 

penyelengaraan pendidikan dan/atau 

pelatihan tenaga kesehatan 

3 Pasal 22 ayat (2) tentang kualifikasi 

minimum tenaga kesehatan 

4 Pasal 23 ayat (5) tentang perizinan 

tenaga kesehatan 

5 Pasal 24 ayat (3) tentang hak pengguna 

pelayanan kesehatan, standar 

pelayanan, dan standar prosedur 

operasional 

6 Pasal 26 ayat (5) tentang penempatan 

tenaga kesehatan 
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No Delegasi Pasal Peraturan Pelaksana 

7 Pasal 27 ayat (3) tentang hak dan 

kewajiban tenaga kesehatan 

8 Pasal 33 ayat (2) tentang Kompetensi 

manajemen kesehatan masyarakat 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 

971/MENKES/PER/XI Tahun 2009 tentang 

Standar Kompetensi Pejabat Struktural 

Kesehatan 

9 Pasal 35 ayat (5) tentang 

penyelenggaraan fasilitas pelayanan 

kesehatan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Catatan; ketentuan pasal 35 diubah dalam 

Pasal 60 ayat (2) UU Cipta Kerja  

10 Pasal 39 tentang perbelakan kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

1191/MENKES/PER/VIII Tahun 2010 tentang 

Penyaluran Alat Kesehatan 

11 Pasal 40 ayat (7) tentang Perbekalan 

kesehatan berupa obat generik yang 

termasuk dalam daftar obat esensial 

nasional 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 

HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tahun 2010 

tentang Kewajiban menggunakan obat 

generik di fasilitas pelayanan kesehatan 

pemerintah 

12 Pasal 43 ayat (2) tentang Pembentukan 

Lembaga lembaga yang bertugas dan 

berwenang melakukan penapisan, 

pengaturan, pemanfaatan, serta 

pengawasan terhadap penggunaan 

teknologi dan produk teknologi. 
Belum di tetapkan dan masih dalam bentuk 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 

13 Pasal 44 ayat (5) tentang pelaksanaan 

uji coba teknologi atau produk teknologi 

terhadap manusia 

14 Pasal 45 ayat (2) tentang 

pengembangan teknologi dan/atau 

produk teknologi yang dapat 

berpengaruh dan membawa risiko 

buruk terhadap kesehatan masyarakat 

15 Pasal 51 ayat (3) tentang standar 

pelayanan minimal kesehatan 

Ketentuan ini di tindaklanjuti dengan 

dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal, yang kemudian di susun peraturan 

yang lebih bersifat operasional yaitu melalui 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan 

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan. 

16 Pasal 55 ayat (2) tentang standar mutu 

pelayanan kesehatan 
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No Delegasi Pasal Peraturan Pelaksana 

17 Pasal 59 ayat (3) tentang tata cara dan 

jenis pelayanan kesehatan tradisional 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional 

18 Pasal 62 ayat (4) tentang upaya 

peningkatan kesehatan dan pencegahan 

penyakit 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 

2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan 

dan Pencegahan Penyakit 

19 Pasal 65 ayat (3) tentang mengenai 

syarat dan tata cara penyelenggaraan 

transplantasi organ dan/atau jaringan 

tubuh 

Belum di tetapkan dan masih dalam bentuk 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 

Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh 

Catatan; terdapat Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat 

Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta 

Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh 

Manusia masih berlaku 

20 Pasal 68 ayat (2) tentang syarat dan tata 

cara penyelenggaraan pemasangan 

implan obat dan/atau alat kesehatan 

Belum ditetapkan. 

Catatan; terdapat Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat 

Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta 

Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh 

Manusia masih berlaku  

21 Pasal 69 ayat (3) tentang syarat dan tata 

cara bedah plastik dan rekonstruksi 

22 Pasal 70 ayat (3) tentang penggunaan 

sel punca 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 

833/MENKES/PER/IX Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca 

23 Pasal 74 ayat (3) tentang pelayanan 

kesehatan reproduksi yang bersifat 

promotif, preventif, kuratif, dan/atau 

rehabilitatif, termasuk reproduksi 

dengan bantuan dilakukan secara aman 

dan sehat dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang khas, khususnya 

reproduksi perempuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

Tentang Kesehatan Reproduksi 

 

 

24 Pasal 75 ayat (4) tentang indikasi 

kedaruratan medis dan perkosaan 

25 Pasal 79 ayat (3) tentang kesehatan 

sekolah 

Belum di tetapkan dan masih dalam bentuk 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 

upaya kesehatan sekolah. 

26 Pasal 84 tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan pada bencana 

Belum ditetapkan. 

27 Pasal 92 tentang pelayanan darah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 

tentang Pelayanan Darah 

28 Pasal 96 tentang penanggulangan 

gangguan penglihatan dan pendengaran 

Peraturan Menteri No. 

HK.02.02/MENKES/155 Tahun 2015 tentang 
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No Delegasi Pasal Peraturan Pelaksana 

Komite mata nasional untuk penanggulangan 

gangguan penglihatan dan Kebutaan 

29 Pasal 97 ayat (4) tentang kesehatan 

matra 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 

2013 tentang Kesehatan Matra. 

30 Pasal 98 ayat (3) tentang pengadaan, 

penyimpanan, pengolahan, promosi, 

pengedaran sediaan farmasi dan alat 

kesehatan harus memenuhi standar 

mutu pelayanan farmasi 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 

tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 

Alat Kesehatan 

31 Pasal 101 ayat (2) tentang mengolah, 

memproduksi, mengedarkan, 

mengembangkan, meningkatkan, dan 

menggunakan obat tradisional 

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

32 Pasal 108 ayat (2) tentang pelaksanaan 

praktik kefarmasian 

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 

tentang Pekerjaan Kefarmasian 

33 Pasal 116 tentang pengamanan bahan 

yang mengandung zat adiktif 

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 

tentang Pengamanan Bahan Yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan 

34 Pasal 118 ayat (3) tentang upaya 

identifikasi mayat 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 

2014 tentang Penentuan Kematian dan 

Pemanfaatan Organ Donor 

35 Pasal 120 ayat (4) tentang bedah mayat 

anatomis 

terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan 

Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi 

Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia masih 

berlaku 

36 Pasal 122 ayat (4) tentang pelaksanaan 

bedah mayat forensik 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 

2014 tentang Penentuan Kematian dan 

Pemanfaatan Organ Donor 37 Pasal 123 ayat (3) tentang penentuan 

kematian dan pemanfaatan organ 

donor 

38 Pasal 126 ayat (4) tentang pelayanan 

kesehatan ibu 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

Tentang Kesehatan Reproduksi 

 
39 Pasal 127 ayat (2) tentang persyaratan 

kehamilan di luar cara alamiah 

40 Pasal 129 ayat (2) tentang kebijakan 

dalam rangka menjamin hak bayi untuk 

mendapatkan air susu ibu secara 

eksklusif 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 

20012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Ekslusif  

41 Pasal 132 ayat (4) tentang jenis-jenis 

imunisasi dasar 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi 
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No Delegasi Pasal Peraturan Pelaksana 

42 Pasal 151 tentang upaya kesehatan jiwa pengaturan khusus melalui Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Jiwa 

43 Pasal 157 ayat (3) tentang penyakit 

menular 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

44 Pasal 163 ayat (4) tentang standar baku 

mutu kesehatan lingkungan dan proses 

pengolahan limbah 

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Lingkungan 

45 Pasal 167 ayat (4) tentang Pengelolaan 

Kesehatan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 

tentang Sistem Kesehatan Nasional 

46 Pasal 168 ayat (3) tentang sistem 

informasi kesehatan  

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 

tentang Sistem Informasi Kesehatan 

47 Pasal 172 ayat (2) tentang tata cara 

alokasi pembiayaan kesehatan 

Belum ditetapkan dan masih dalam bentuk 

RPP tentang Pembiayaan Kesehatan  

48 Pasal 177 ayat (4) tentang keanggotaan, 

susunan organisasi dan pembiayaan 

BPKN dan BPKD 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Badan Pertimbangan Kesehatan 

Nasional 

49 Pasal 181 tentang pembinaan terhadap 

masyarakat dan terhadap setiap 

penyelenggara kegiatan yang 

berhubungan dengan sumber daya 

kesehatan di bidang kesehatan dan 

upaya kesehatan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 

2013 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan 

50 Pasal 187 tentang pengawasan  Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 

2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan 

Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi 

51 Pasal 188 ayat (4) tentang tata cara 

pengambilan tindakan administratif 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 

2018 tentang pengawasan di bidang 

kesehatan 

Dari daftar tabel di atas menunjukan bahwa cukup banyak materi muatan yang 

masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut baik itu dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri. Jika kita cermati bahwa 

terdapat beberapa peraturan pelaksana yang masih berlaku dengan mendasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yaitu terkait 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan 

Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, dan juga 

terdapat aturan yang masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
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tentang Kesehatan yaitu terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 

tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, namun hal tersebut tidaklah 

menjadi persoalan karena berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan disebutkan: “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini”. 

Selain dari pada itu terdapat beberapa materi muatan yang belum terbentuk 

aturan pelaksananya antara lain terkait dengan pengembangan dan penerapan 

teknologi di bidang kesehatan yang dalam hal ini baru disusun Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, kemudian juga terkait 

dengan alokasi pembiayaan kesehatan sebagai amanah Pasal 172 yang saat ini masih 

sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Kesehatan. 

2. Pemenuhan Hak Informasi atas Data Kesehatan dan Tindakan Bagi Pasien 

Hak atas informasi merupakan salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang 

Kesehatan, melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 disebutkan bahwa “Setiap 

orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan 

dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Kesehatan”, dari 

ketentuan tersebut kita dapat melihat beberapa variabel yang dapat diidentifikasi 

sebagai sebuah hak yang diperoleh bagi seorang pasien, yaitu: 

a. Hak atas data kesehatan pasien yang bersangkutan; 

b. Hak atas informasi terhadap tindakan medis dan juga pengobatan yang akan atau 

yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. 

Terhadap kedua hak tersebut di dalam pemenuhannya memiliki konsekuensi hukum, 

sehingga tidak semata-mata sekedar pernyataan sebuah “hak” saja tetapi perlu 

pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut. 

Hak atas data kesehatan dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk rekam medis 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah 

berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Di bidang 

kedokteran dan kedokteran gigi, rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis 
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tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan  dokter gigi. Di dalam rekam 

medis berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan (treatment). 

Oleh karena itu setiap kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam medis yang 

lengkap dan akurat untuk setiap pasien dan setiap dokter dan dokter gigi wajib mengisi 

rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu.7 

Terhadap dokumen rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan 

petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan, yang kemudian jika terjadi 

kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis , berkas, dan catatan tidak 

boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apa pun, perubahan catatan atau kesalahan 

dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf 

petugas yang bersangkutan.8 

Perkembangan saat ini rekam medis terbagi menjadi 2 bentuk yaitu rekam medis 

konvensional dan rekam medis elektronik, dari dua bentuk tersebut tentu terdapat 

kelebihan dan kekurangannya, salah satunya kekurangan yang dapat timbul akibat 

penyalahgunaan rekam medis adalah bocornya data kesehatan pasien dan pengubahan 

data rekam medis oleh orang yang tidak berhak, terhadap pelanggaran hukum ini belum 

diatur secara khusus karena sanksi yang ada baru sebatas yang terdapat pada Pasal 79 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara tegas 

mengatur bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja  tidak membuat 

rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  Selain tanggung jawab 

pidana, dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis  juga dapat dikenakan 

sanksi secara perdata, karena dokter dan dokter gigi tidak melakukan yang  seharusnya 

dilakukan (ingkar janji/wanprestasi) dalam hubungan dokter dengan pasien. 

Kemudian terhadap hak atas informasi terhadap tindakan medis dan juga 

pengobatan yang akan atau yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Hak ini sangat 

erat kaitannya sebagai hubungan antara dokter dan pasien yang dikenal sebagai 

transaksi/perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik yang menempatkan kedudukan 

para pihak yang seimbang, dalam transaksi seperti ini pasien berhak menentukan 

tindakan medis yang akan diterimanya dan ini harus di informasikan sebelumnya oleh 

 
7 Konsil Kedokteran Indonesia, Manual Rekam Medis, (Konsil Kedokteran Indonesia: Jakarta, 2006), hlm 12. 
8 Pasal 46, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
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tenaga medik yang menanganinya, menurut Munir Fuady hak ini digolongkan sebagai 

salah satu hak untuk menentukan dirinya sendiri (right to self determination). 

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran disebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan setelah mendapat penjelasan secara lengkap. Persetujuan yang dimaksud 

dapat berupa lisan ataupun tertulis, dan untuk tindakan kedokteran gigi yang 

mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang 

ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. 

Namun hal penting sebelum masuk ke dalam persetujuan adalah adanya Informed   

consent yaitu segala tindakan medis yang akan dilakukan oleh seorang dokter terhadap 

seorang pasien dimana seorang pasien harus mendapatkan pemahan informasi secara 

komprehensif,  serta  disertai  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  dari adanya upaya 

medis yang dilakukan. Syarat  subjektif  untuk  terjadinya  transaksi  terapeutik  adalah  

dengan adanya Informed consent yang memiliki dua orientasi penting yaitu hak dasar 

manusia yang diantaranya adalah adanya hak atas informasi  serta hak untuk 

menentukan nasibnya sendiri. Yang dinyatakan secara langsung maupun tertulis. Guna 

menghindari segala bentuk information missing antara tenaga medis/dokter dengan 

pasien penyampaian mengenai tindakan medis haruslah dilakukan pada bagian awal 

atau sebelumnya dilakukan tindakan medis. Kemampuan  atau kompetensi pasien untuk 

mengambil keputusan merupakan salah satu   komponen terpenting dalam informed 

consent, yang akan mempengaruhi tindakan  yang akan dilakukan oleh dokter.9 

Yang menjadi persoalan hukum adalah ketika ketiadaan informed consent 

terhadap pemenuhan hak pasien sebelum diambil sebuah tindakan, kemudian 

persoalan hukum lainnya adalah ketiadaan persetujuan dari pasien atas tindakan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan, kedua permasalahan hukum ini ketika terjadi apakah 

permasalahan hukum tersebut masih bisa termasuk dalam ranah transaksi terapeutik 

sebagai sebuah bentuk keperdataan semata atau memiliki aspek administratif, atau 

sampai dengan aspek pidana, dan apakah tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan 

 
9 Budiarsih, Akbar Prasetyo &  Adetya Firnanda, “Pertanggungjawaban Dokter Dalam Missdiagnosis Pada 
Pelayanan Medis Di Rumah Sakit” (Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Vol. 01, No. 02, April 2021), hlm. 55-56 
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masuk ke dalam tindakan yang disebutkan sebagai bentuk mal praktik, sementara ini 

jika dicermati di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak terdapat 

pengaturan sanksi baik itu administratif maupun pidana terhadap pelanggaran 

ketentuan tersebut. 

 

3. Kebutuhan pengaturan lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa medis melalui 
mediasi 

Sengketa medis sangat mungkin terjadi dalam berbagai hubungan antara tenaga 

kesehatan denga seorang pasien, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan pada Pasal 29 disebutkan “Dalam hal tenaga kesehatan diduga 

melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus 

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Ketentuan ini menunjukan bahwa proses 

hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga medik tidak dapat 

langsung di bawa dan diproses secara pidana, namun ditempuh melalui mekanisme 

mediasi, namun dengan adanya pengaturan ini bukan berarti meniadakan proses pidana 

jika memang terbukti terdapat adanya unsur tindak pidana di dalamnya, sehingga 

proses hukum pidana benar-benar merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya 

akhir dan bukan merupakan primum remedium. 

Sengketa medik merupakan ranah yang spesifik, dimana ada  gap  informasi antara 

kedua pihak yang bersengketa. Seringkali pasien mempermasalahkan hasil dari suatu 

tindakan medis, padahal perjanjian terapeutik merupakan sebuah perikatan upaya. 

Pasien akan kesulitan membuktikan hal-hal yang terkait dengan teknis tindakan medis. 

Pada sisi yang lain, pihak dokter seringkali cemas dengan reputasi dan karirnya. Para 

dokter kerap merasa sudah benar dengan ukuran pengetahuan dan kebiasaannya, 

padahal hal tersebut berbeda dengan pandangan perspektif hukum. 

Atas upaya penyelesaian sengketa medis maka dibutuhkan mediator yang mampu 

memfasilitasi proses mediasi, menerjemahkan perspektif medis kepada pasien, dan 

menerjemahkan perspektif hukum kepada dokter, sehingga proses mediasi dapat 

berjalan lebih baik. Namun proses tersebut harus tetap dilaksanakan secara netral, 



26 
 

mediator hanya fokus pada proses dan biarkan para pihak yang menentukan hasil 

mediasi yang akan disepakati.10 

Oleh sebab itu dibutuhkan pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberadaan 

mediator yang secara khusus bekerja dalam penyelesaian sengketa di bidang medis, 

tidak mungkin hanya mengandalkan pada pengaturan yang terdapat pada Undang-

Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

ataupun mengandalkan pada kesepakatan para pihak dalam menunjuk seorang 

mediator, karena hubungan terapeutik menempatkan kedudukan pasien secara 

sosiologis, psikologis dan pengetahuan terhadap tindakan medis lebih rendah 

dibandingkan dengan dokter yang menanganinya. 

Dengan adanya pengaturan lebih lanjut maka seorang Mediator harus memiliki 

pengalaman, keterampilan, pengetahuan dan kepekaan budaya untuk situasi konflik 

tertentu. Mediator harus dianggap obyektif, tidak memihak dan berwibawa serta 

menjadi orang yang berintegritas.11 Indikator obyektifitas antara lain harus bebas dari 

masalah benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor 

yang diketahuinya menjadikan pertimbangannya cenderung kepada salah satu pihak.12  

 

4. Kebutuhan Pengaturan terkait dengan Teknologi Kesehatan 

Perkembangan dunia kesehatan saat ini tidak terlepas dari pesatnya 

perkembangan teknologi yang terjadi akhir-akhir ini. Jika kita merujuk pada pendapat 

Rogowski bahwa suatu teknologi kesehatan dibagi dalam 5 kelompok sebagai berikut:  

a. Obat-obatan; meliputi: bahan-bahan kimia dan subtansi biologis yang dipakai 

untuk dimakan, diinjeksikan ke tubuh manusia untuk kepentingan medis;  

b. alat-alat (device) meliputi: alat-alat khusus untuk tujuan: diagnostik, terapi;  

c. prosedur bedah dan medis atau kombinasinya yang sering kali sangat komplek;  

 
10 Muhammad Afiful Jauhani, Principle of Proportionality as The Application of Impartiality in Indonesian Medical 
Dispute Mediation, disampaikan pada 5th Asian Mediator Conference, Jakarta, 24-25 Oktober 2018, dalam 
Muhammad Afiful Jauhani; Ninis Nugraheni; Mohammad Zamroni, Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai 
Mediator Sengketa Medis, (SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 6 (2) Desember 2020), hlm. 282 
11 Syahrizal Abbas, 2011,  Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,  Kencana Prenada  
Media, Jakarta, hlm. 77, dalam dalam Muhammad Afiful Jauhani; Ninis Nugraheni; Mohammad Zamroni, 
Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis, (SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 
6 (2) Desember 2020), hlm. 280 
12 Ibid, hlm. 44-45. 
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d. sistem penunjang atau support system: adalah teknologi yang digunakan 

untuk memberikan pelayanan medis di rumah sakit.;  

e. sistem organisasional, adalah teknologi yang digunakan untuk menjamin 

penyampaian pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.13 

Mengingat pentingnya teknologi kesehatan ini maka di dalam Pasal 43 disebutkan 

bahwa: 

(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan 

penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap 

penggunaan teknologi dan produk teknologi.   

(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Namun dalam pelaksanaanya hingga saat ini lembaga dimaksud belum juga terbentuk, 

dan juga belum terlihat eksistensi keberadaaan lembaga tersebut, padahal lembaga 

tersebut memiliki peran penting terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi 

dalam dunia kesehatan. 

Sebagai contoh dari kasus yang sempat mengemuka adalah penerapan metode 

terapi Brain Washing melalui metode diagnostik Digital Substraction Angiography 

(DSA) yang dilakukan oleh dr. Terawan dalam mengobati pasiennya yang menurutnya 

dianggap sebagai sebuah tindakan pengobatan (kuratif) dan pencegahan (preventif) 

stroke iskemik.14teknologi yang dikembangkan dianggap belum memenuhi kelayakan 

sebagai sebuah bentuk pengobatan, namun pernyataan sebaliknya dari yang 

dilontarkan beberapa pasiennya yang juga berasal dari kalangan terkemuka 

menyatakan setelah tindakan itu dilakukan manfaat positif telah diperoleh dan tidak 

menjadi permasalahan bagi kesehatan dirinya. Munculnya pertentangan tersebut tentu 

tidak menjadi permasalahan hukum manakala amanah pembentukan lembaga yang 

bertugas untuk melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan 

terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi di bidang kesehatan telah 

terbentuk, namun karena hingga saat ini lembaga dimaksud masih belum juga terbentuk 

 
13 P. Sudiharto, “Pengembangan Teknologi Kesehatan Untuk Menjawab Tantangan Dan Kebutuhan Masa 
Depan Demi Kemandirian Bangsa”, (Orasi Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX Tahun 2009), hlm. 3 
14 https://www.liputan6.com/health/read/3426737/headline-cuci-otak-ala-dokter-terawan-pelanggaran-kode-
etik-atau-terobosan-medis, diakses pada 26 Juni 2021 

https://www.liputan6.com/health/read/3426737/headline-cuci-otak-ala-dokter-terawan-pelanggaran-kode-etik-atau-terobosan-medis
https://www.liputan6.com/health/read/3426737/headline-cuci-otak-ala-dokter-terawan-pelanggaran-kode-etik-atau-terobosan-medis


28 
 

maka bukan hal yang tidak mungkin permasalahan hukum serupa akan terjadi di 

kemudian hari. 

Berkembangnya teknologi di bidang kesehatan yang telah dicapai sampai saat ini 

dapat dikatakan sebagai bentuk dari sebuah kehidupan modern. Walaupun demikian 

kekuatan teknologi harus dimanfaatkan secara hati-hati dan penuh tanggungjawab, 

untuk menjamin bahwa kita menerapkan secara efisien dan manusiawi. Penggunaan 

teknologi kesehatan yang tepat melibatkan tidak hanya penguasaan ilmu pengetahuan, 

peralatan teknik atau mesin dan konsep-konsep tetapi juga untuk mengetahui masalah-

masalah ekonomi, etika dan moral.15sehingga pengaturan yang terdapat pada Pasal 60 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan: 

“Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan 

norma agama dan kebudayaan masyarakat” tidak hanya ditujukan terhadap 

pengobatan tradisional semata, namun juga terhadap pengobatan pada umumnya.   

 

5. Ketidak-tepatan penggunaan istilah fasilitas pelayanan kesehatan asing 

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat 

istilah fasilitas pelayanan kesehatan yang berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud 

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat.   

Dari pengertian di atas kemudian terdapat norma yang mengatur penggolongan 

jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi: 

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:   

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan  

b. pelayanan kesehatan masyarakat.   

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;   

 
15 Raymond, 1998, lihat lebih jauh dalam P. Sudiharto, Op Cit, hlm. 3 
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b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan   

c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.   

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.   

(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang 

berlaku.   

(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3)  ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah 

daerah.   

Di dalam pengaturan yang terdapat dalam Pasal 30 tersebut, terkait dengan 

penggolongan jenis tidak terdapat istilah fasilitas pelayanan kesehatan asing. 

Munculnya istilah fasilitas pelayanan kesehatan asing dapat menyebabkan kerancuan 

atau multitafsir seolah-olah terdapat penggolongan jenis pelayanan, misalkan 

berkualitas asing dan yang satu berkualitas dalam negeri, atau misalkan berasal dari luar 

negeri (asing) dan yang satu berasal dari dalam negeri. 

Jika kita menelusuri Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan juga tidak terdapat pembedaan khusus yang menggunakan istilah 

fasilitas pelayanan kesehatan asing, yang ada hanya fasilitas kesehatan yang didanai dari 

modal asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut 

yang berbunyi: Ketentuan mengenai  jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

serta pemberian izin beroperasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berlaku  juga 

untuk  Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan 

penanaman modal asing. Jadi hanya pada sebatas permodalan saja tidak ke dalam 

pembedaan jenis pelayanan yang diberikan, karena di dalam Pasal 5 pembedaan jenis 

pelayanan hanya dibagi menjadi menjadi: Fasilitas Pelayanan Kesehatan  tingkat  

pertama yang memberikan  pelayanan kesehatan dasar; Fasilitas Pelayanan Kesehatan  

tingkat kedua yang memberikan  pelayanan  kesehatan spesialistik; dan   Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan  tingkat  ketiga yang memberikan  pelayanan  kesehatan 

subspesialistik. 
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6. Ketidak-tepatan pengaturan ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian dalam 
pelayanan kesehatan 

Setiap tindakan medis yang dialakukan oleh tenaga kesehatan tentu memiliki 

resiko yang mungkin terjadi. Resiko dan manfaat bagaikan dua keping mata uang dalam 

sebuah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tinggal  bagaimana 

tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standard operasional 

prosedur (SOP) dan kompetensi keilmuan yang dimilikinya. 

Jika tindakan medis yang telah dilakukan menimbulkan kerugian, maka seorang 

pasien berhak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana di atur dalam Pasal 58 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan “Setiap 

orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau 

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian 

dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya” dari ketentuan tersebut secara jelas 

memberikan batasan bahwa hanya terhadap tindakan yang ditimbulkan dari akibat 

kesalahan atau kelalaian saja yang dapat dituntut ganti rugi, tentu dengan dasar 

tersebut akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menilai apakah tindakan yang 

dilakukan terdapat unsur kesalahan atau kelalaian di dalamnya sehingga layak untuk 

diberikan ganti rugi. 

Ketidak konsistenan terjadi pada pengaturan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan: “Tuntutan ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang 

melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 

keadaan darurat” ketidak konsistenan terletak pada adanya syarat pengecualian 

terhadap kondisi “ganti rugi” yang dapat diberikan, yang menyebutkan “tidak berlaku 

bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau 

pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat” padahal jika tindakan 

penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat 

dilakukan sesuai dengan SOP dan kompetensi yang dimiliki walaupun menimbulkan 

resiko yang merugikan bagi pasien, maka tenaga kesehatan tersebut tidak dianggap 

sebagai pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Adanya pengecualian tersebut 

justru menimbulkan tafsir bilamana tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan 

kecacatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan darurat boleh terjadi kesalahan 
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atau kelalaian, hal inilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tenaga 

kesehatan dapat menggunakan alibi sebagai tindakan darurat atau penyelamatan 

nyawa untuk menutupi kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya, oleh sebab 

itu pengaturan yang terdapat pada ayat (2) tidak diperlukan karena hanya menimbulkan 

ketidakpastian hukum. 

7. Disharmoni pengaturan pemanfaatan mayat dalam tindakan bedah mayat 
anatomis untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan 
biomedik 

Dalam dunia pendidikan kedokteran membutuhkan pendidikan yang bersifat 

praktikum dengan memanfaatkan berbagai sarana pendidikan yang dibutuhkan 

termasuk sebuah mayat. Mayat yang akan digunakan untuk kepentingan pendidikan 

kedokteran dan kebutuhan biomedik dapat dilakukan bedah anatomis, namun dengan 

syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan: “Bedah mayat anatomis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak 

dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang 

tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya”.    

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di dalam rumusannya dapat 

menimbulkan ketidak pastian hukum, dimana objek pengaturan adalah mayat yang 

“tidak dikenal” atau mayat “yang tidak diurus oleh keluarganya”, yang kemudian 

menjadi disharmoni adalah pemanfaatan mayat tersebut “harus atas persetujuan 

tertulis” dari orang tersebut semasa hidupnya atau keluarganya, yang menjadi 

persoalan adalah bagaimana jika tidak mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan tersebut? Padahal bedah mayat anatomis hanya dapat 

dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh 

keluarganya.  

Rumusan pada ayat (2) sesungguhnya tidak dibutuhkan dan hanya akan 

menimbulkan kesulitan dalam implementasinya dan cenderung akan terjadi 

pelanggaraan hukum di dalamnya, dan rumusan pada ayat (2) jika dicermati dapat 

digantikan dengan yang terdapat pada ayat (3) sebagai sebuah persyaratan pemenuhan 

untuk ayat (1), karena ayat (3) secara jelas berbunyi: (3)  Mayat sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan 

disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya. Kualifikasi yang ada 

pada ayat (3) malah lebih memberikan kepastian hukum dalam upaya memanfaatkan 

mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya. 

 

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan 
Farmasi dan Alat Kesehatan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan 

Farmasi dan Alat Kesehatan dibentuk sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini  dibentuk dalam 

rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan 

farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan 

mutu, keamanan, dan kemanfaatan. 

Peraturan ini dapat dianggap sudah tertinggal dengan dinamika kebutuhan hukum 

karena peraturan yang menjadi induknya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 

tentang Kesehatan telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Kendatipun demikian, Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku karena 

berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan.  

Hasil analisis dan evaluasi pada peraturan ini pemerintah ini menunjukkan bahwa 

peraturan pemerintah ini belum mengadopsi konsep pengamanan sediaan farmasi dan 

alat kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, 

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”. Sementara dalam peraturan 

pemerintah ini belum mempersyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan 

harus terjangkau. Berdasarkan temuan tersebut, Kelompok Kerja merekomendasikan 
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agar peraturan pemerintah ini diubah dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah 

mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Pasal 

106 menjadi: 

(1) Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan 

penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah 

memperoleh Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu 

dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut dapat 

disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sediaan farmasi dan 

alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 

Alat Kesehatan perlu diselaraskan dengan UU Cipta Kerja, khususnya mengubah 

ketentuan terkait izin edar menjadi perizinan berusaha dan tindakan administrasi yang 

dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.  

Tenaga Kefarmasian merupakan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan 

pemberian pelayanan, khususnya Pelayanan Kefarmasian. Dalam rangka memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan 

memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang 

mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian agar dapat berjalan sesuai dengan 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu mengatur Pekerjaan 

Kefarmasian dalam suatu peraturan pemerintah, yaitu PP No. 51 Tahun 2009 tentang 

Pekerjaan Kefarmasian melaksanakan ketentuan Pasal 63 UU No. 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan yang telah dicabut dan diganti dengan UU No.  36 Tahun 2OO9 

tentang Kesehatan. 

Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan terdapat beberapa 

permasalahan pada PP Ini, antara lain:  

a. Sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan perubahan UU Kesehatan pada UU Cipta 

Kerja dari semula Menteri (Pemerintah Pusat)  yang melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap audit kefarmasian dan upaya lain dalam pengendalian mutu 

dan pengendalian biaya menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap audit kefarmasian dan upaya lain 

dalam pengendalian mutu dan pengendalian biaya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 32) 

b. Kewajiban mengurus STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker/ bukti tertulis yang 

diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker yang telah diregistrasi) 

menambah pengeluaran bagi setiap apoteker. Perlu kebijakan pemerintah terkait 

mengurus STRA bagi apoteker secara gratis tanpa dipungut biaya. (Pasal 39)   

c. Masuknya apoteker asing ke Indonesia akan mempersempit lahan pekerjaan. (Pasal 

42) 

d. Jam  kerja  apotek   pada  umumnya  selama  ±12  jam  menuntut  adanya  apoteker  

pendamping dan tenaga kerja lainnya yang memadai. Hal ini berakibat 

meningkatnya  biaya  tetap  yang  harus  dikeluarkan  apotek  disebabkan harus  

memberikan  imbalan  yang sesuai. Pemberian imbalan yang pantas kepada 

apoteker adalah salah satu kunci  untuk  menjamin  mereka  melaksanakan  praktek  

pelayanan  farmasi  yang  baik  (good  pharmacy practice). Apakah setiap apotik di 

seluruh pelosok Indonesia tanpa kecuali siap dapat menjamin adanya apoteker 

selama apotik buka (ada apotik buka 24 jam dst)? (Pasal 51 ayat(1)) 

e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaa pekerjaan Kefarmasian tidak melibatkan 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). (Pasal 58). 

f. Sebaiknya disesuaikan ketentuan perubahan UU Kesehatan pada UU Cipta Kerja dari 

semula Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 



35 
 

sesuai kewenangannya serta Organisasi Profesi membina dan mengawasi 

pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap pelaksanaan 

Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh  Pemerintah Pusat. (Pasal 58) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.  

Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau 

komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh 

masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang 

aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan 

selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah 

(UTD) yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan penugasan oleh Pemerintah 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang 

Transfusi Darah. Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan perkembangan 

kebijakan, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kesehatan. 

Perubahan kebijakan Pemerintah dari sentralisasi kepada desentralisasi yang telah 

menempatkan masalah kesehatan sebagai urusan wajib pemerintah daerah, perlu 

diimplementasikan secara nyata tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah. 

Pengelolaan pelayanan darah sebagai bagian yang esensial dan integral dari upaya 

kesehatan secara nasional haruslah menjadi tanggung jawab bersama antara 

Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada kepentingan 

masyarakat luas.  

Pelayanan darah dalam arti luas mencakup kepentingan publik yang mendasar dan 

menjangkau kebutuhan jutaan manusia. Oleh karena itu kebijakan pengaturan dalam 

Peraturan Pemerintah ini harus dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada asas 

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak 

dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma agama.  

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan BPHN tidak 

ditemukan permasalahan sehingga direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 
Eksklusif.  

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam upaya 

melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif selama 2 (dua) 

tahun kepada bayi. Pemberian ASI Eksklusif merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan status gizi masyarakat karena pola pemberian makan dengan asupan gizi 

yang cukup sejak bayi baru lahir sangat mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya. 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya 

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar 

dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Indikator 

keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian 

bayi dan peningkatan status gizi masyarakat.16  Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk pembangunan kesehatan. 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu:17 

1. Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

2. Air Susu Ibu Eksklusif; 

3. Penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya; 

4. Tempat kerja dan tempat sarana umum; 

5. Dukungan masyarakat; 

6. Pendanaan; dan 

7. Pembinaan dan pengawasan. 

Dalam kehidupan bernegara, dikenal urusan publik dan urusan privat. Dalam hal 

urusan publik, Pemerintah perlu ikut campur tangan untuk mengatur kehidupan 

masyarakat agar berjalan teratur. Namun dalam urusan privat, Pemerintah hanya perlu 

 
16 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 
17 Ibid. 
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mengawasi dan memberikan kerangka acuan (framework) sebagai dasar 

penyelenggaraan urusan privat agar setiap hal yang diakukan tidak melanggar hak dan 

kewajiban antar warga negara. Dalam hal ini apakah pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

merupakan urusan publik yang pemberiannya perlu diatur Pemerintah?  

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan dengan pedoman 6 (enam) 

dimensi, ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tidak memiliki permasalahan yang secara khusus perlu 

perubahan. Peraturan Pemerintah ini secara substansi mengatur terkait program 

pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif dan penggunaan produk lainnya sebagai 

pendamping ASI. 

Namun, terdapat salah satu isu yang berkembang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini yakni pada 

ketentuan Pasal 11 terkait Pendonor Air Susu Ibu. Berdasarkan Pasal 11 ayat (4), perlu 

mengatur lebih lanjut mengenai pemberian ASI eksklusif dari pendonor ASI dengan 

peraturan Menteri. Berdasarkan hasil penelusuran, draft Rancangan Peraturan Menteri 

terkait Pendonor ASI sudah selesai disusun namun hingga saat ini masih menunggu 

fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena isu pendonor ASI merupakan hal yang 

sensitive khususnya dilihat dari pendekatan agama. Hal ini merupakan salah satu alasan 

terkait apakah urusan pemberian ASI perlu diatur secara hukum oleh Pemerintah karena 

sifatnya yang pribadi (privat).  

Selain peraturan pelaksana terkait pendonor ASI, terdapat dua peraturan 

pelaksana lainnya yang belum ditetapkan yakni: 

b. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai tata cara penggunaan susu formula bayi 

dan produk bayi lainnya (Pasal 28); 

c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengenai pengawasan 

terhadap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi (Pasal 

40). 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.  

Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mangandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, dimaksudkan 

sebagai upaya pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Indonesia. 

Regulasi yang mengatur pengamanan rokok sendiri tersebar dalam beberapa bentuk 

peraturan perundang-undangan baik diataranya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi 

Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang 

Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk 

Tembakau. Selain itu kebijakan dalam penyediaan dana bagi pengendalian tembakau 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan 

pengaturan pajak rokok yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga merupakan kekuatan 

yang dimiliki pemerintah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah peraturan 

pemerintah yang merupakan delegasi wewenang dari ketentuan Pasal 116 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah”. Pendelegasian wewenang yang diberikan berdasarkan 

ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut adalah khusus 

untuk melakukan pengaturan lebih lanjut norma yan ada dalam Pasal 113, 114 dan pasal 

115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keterkaitan langsung 

dengan perubahan UU cipta kerja khusunya pasal perubahan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak ada. 

Adapun permasalahan utama yang ditemukan berdasarkan analisis dan evaluasi 

hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2014 tentang 



39 
 

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi 

Kesehatan yang dapat diulas adalah sebagai berikut:  

a. Kejelasan Rumusan terkai judul peraturan. Sesuai dengan sifat dan hakikatnya dari 

suatu peraturan pemerintah, yang merupakan peraturan delegasi dari UU, atau 

peraturan yang melaksanakan suatu UU, maka materi muatan peraturan 

pemerintah adalah seluruh materi muatan UU tetapi sebatas yang dilimpahkan, 

artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh 

peraturan pemerintah. Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa “Materi muatan Peraturan 

Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana 

mestinya”, dalam penjelasan pasal 12 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan 

“sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk 

melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang 

sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam 

Undang-Undang yang bersangkutan. Oleh karena itu materi muatan peraturan 

pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan 

kepadanya, atau dengan perkataan lain materi muatan peraturan pemerintah 

adalah sama dengan materi muatan undang-undang sebatas yang dilimpahkan 

kepadanya. Peraturan pemerintah ini merupakan delegasi dari dari ketentuan 

pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

memerintahkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang 

mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Sementara 

judul dari PP ini sendiri justru tidak mencerminkan apa yang di perintahkan dalam 

pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, justru PP ini 

hanya mengatur pengamanan zat adiktif dalam produk tembakau. Zat adiktif 

sendiri tidak hanya terkandung dalam produk tembakau tetapi dimungkinkan 

terdapat pada produk lain. Sejatinya pengertian zat adiktif sudah ada dan diatur 

dalam 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

yang menyebutkan “Zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung 

tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat 

menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Dari 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum muatan PP No. 109 Tahun 
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2012 ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan berbicara tentang Kesehatan khususnya yang 

terkait dengan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif dan bukan 

pengaturan khusus produk tembakau atau rokok. Jadi, PP ini bukan sekadar ingin 

melaksanakan Pasal 116, tetapi sudah memberi pengaturan tersendiri yang ruang 

lingkupnya seharusnya diatur dalam UU. Lebih jauh lagi dilihat dari beberapa pasal 

krusial, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bukanlah aturan yang 

melindungi kesehatan, namun sudah mengarah pada tata niaga/perdagangan 

disektor industri tembakau (rokok).  

b. Pengertian zat adikitif yang ada dalam PP ini, kurang komprehensif dan 

cenderung hanya melihat satu sisi saja yaitu dari sisi bahan yang membahayakan 

perokok dan tidak memperhatikan aspek lain selain perokok misalnya, zat adiktif 

dilihat dari perspektih bukan perokok, petani tembakau, produsen rokok 

ataukelompok lain yang juga memiliki kepentingan terkait pengamana bahan 

yang mengandung zat adiktif. Pengertian zat adiktif yang ada dalam PP ini hanya 

disandingkan dengan tembakau saja, hal itu dapat menimbulkan penafsiran 

seolah-olah zat adiktif hanyalah tembakau namun pada kenyataanya terdapat b 

ermacam-macam jenis zat adiktif, seperti ganja, opium, kokain, sedativa dan 

hipnotika, nikotin, alkohol dan lain-lain. Fungsi daripada peraturan pemerintah 

pada dasarnya adalah untuk melindungi warganya dari berbagai bahaya zat 

adiktif, karena itu sebaiknya dicamtumkan semua jenis zat tersebut dalam suatu 

aturan yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi dan menekan 

maupun mempersempit kehidupan masyarakat. Lebih lanjut studi tentang rokok 

di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan parsial untuk ukuran besaran 

dampak masalahnya, karena sering terbatas hanya pada beberapa aspek saja. 

Bahkan, ukuran sampelnya pun relatif kecil dan lebih bersifat hospital based 

research, karena sampel diambil dari orang sakit yang datang ke rumah sakit. 

Seharusnya, penelitian bersifat population based research dengan sampel diambil 

dari populasi dengan sebaran yang mempertimbangkan aspekaspek sosial, 

ekonomi, psikologi, kependudukan, pendidikan, gizi, iklim, kualitas lingkungan 

serta faktor-faktor lain yang diperlukan.  
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c. Perumusan sanksi administratif yang tidak sesuai dengan sistematika dan teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan. Petunjuk nomor 69 lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-

undangan meberikan petunjuk bahwa “Pengelompokkan materi muatan dalam 

buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atasdasar kesamaan materi”. Lebih 

lanjut petunjuk nomor 65 juga memberikan gambaran terkait norma sanksi 

administrasi, bahwa “Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau 

keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 

Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat 

sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab”. 

Pengaturan terkait dengan sanksi admistrasi dalam PP ini tidak hanya ada dalam 

pasal 12 ayat (3) saja namun juga diatur dalam pasal-pasal lain dalam PP ini. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah 
Sakit 

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk mempermudah akses 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan 

terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya 

manusia di Rumah Sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan 

Rumah Sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber 

daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan 

organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan dan pengawasan bersifat 

teknis medis, teknis perumahsakitan, dan nonteknis perumahsakitan.  

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pembinaan 

dan pengawasan teknis medis dan teknis perumahsakitan secara internal dilakukan oleh 

komite medik dan satuan pemeriksaan internal yang dibentuk oleh Rumah Sakit sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan teknis 
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medis dan teknis perumahsakitan secara eskternal dilakukan oleh tenaga pengawas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan 

nonteknis perumahsakitan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur 

masyarakat dilakukan secara eksternal oleh badan pengawas rumah sakit. 

Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit merupakan 

pelaksanaan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada pemikiran bahwa terhadap Rumah Sakit 

perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk pemenuhan 

kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan, dan 

peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit. Badan pengawas rumah sakit 

terdiri atas BPRS dan BPRS Provinsi. 

Hasil analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode 6 Dimensi menunjukkan 

bahwa peraturan ini memiliki persoalan dimensi kejelasan rumusan. Permasalahan dari 

dimensi kejelasan rumusan dapat terlihat dari kewenangan Gubernur yang dapat 

membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis 

perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsi. Kata “dapat” mengandung 

ketidakpastian bahwa pembentukan BPRS Provinsi bukan suatu keharusan dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan di tingkat 

provinsi melainkan suatu pilihan, boleh dibentuk atau tidak. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.  

Peraturan pemerintah ini merupakan amanat dari pasal 168 ayat (3), Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan dilaksanakan melalui pengelolaan pembangunan kesehatan yang disusun 

dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Komponen pengelolaan kesehatan tersebut 

diataranya; 

a. upaya kesehatan;  

b. penelitian dan pengembangan kesehatan;  

c. pembiayaan kesehatan;  
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d. sumber daya manusia kesehatan; 

e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; 

f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan  

g. pemberdayaan masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efesien diperlukan 

Informasi Kesehatan. Informasi Kesehatan digunakan sebagai masukan pengambilan 

keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan baik manajemen pelayanan 

kesehatan, manajemen institusi kesehatan, maupun manajemen program 

pembangunan kesehatan atau manajemen wilayah. Di samping itu, dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap Informasi Kesehatan. Informasi 

Kesehatan tersebut di atas disediakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi 

Kesehatan dan lintas sektor. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan mencakup: 

a. pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan, yang meliputi data kesehatan, informasi 

kesehatan, indikator kesehatan, sumber data dan informasi, pengumpulan data 

dan informasi, pengolahan data dan informasi, penyimpanan data dan informasi, 

keamanan dan kerahasiaan informasi;  

b. pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan; 

c. sumber daya Sistem Informasi Kesehatan;  

d. pengembangan Sistem Informasi Kesehatan; dan  

e. penyebarluasan dan penggunaan Data dan Informasi Kesehatan. Sistem Informasi 

Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas, kepastian hukum, itikad baik, 

kemanfaatan, tata kelola yang baik, ketersediaan data, ketepatan waktu, 

standardisasi, integrasi, keamanan dan kerahasiaan informasi, dan netralitas 

teknologi. 

Dari penjelasan diatas dapat memberikan gambaran bahwa peraturan pemerintah 

ini mengamanatkan Penguatan SIK di Indonesia dilakukan dengan mengembangkan 

model SIK nasional yaitu SIK yang terintegrasi, yang menyediakan mekanisme saling 

hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai. SIKNAS dibangun 

dari himpunan atau jaringan SIK Provinsi dan SIK Provinsi dibangun dari himpunan atau 

jaringan SIK Kabupaten/Kota lebih lanjut SIK dibangun dengan tujuan untuk mengatasi 

terfragmentasinya data kesehatan, mengurangi redudansi dan inkonsistensi, 
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mempercepat proses pengolahan data, serta memperbaiki mekanisme pelaporan, 

kelengkapan dan integrasi data pada tingkat administrasi yang lebih tinggi. 

Lebih lanjut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak 

mengubah ketentuan terkait dengan pasal 168 dan pasal 169 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang informasi kesehatan. Pengaturan terkait 

sistm informasi kesehatan ada dalam pasal 168 dan pasal 169 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sistem informasi Kesehatan sendiri merupakan salah 

satu komponen pengelolaan Kesehatan yang diatur dalam pasal 167 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan pemerintah ini merupakan 

amanat dari pasal 168 ayat (3).  

Secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem 

Informasi Kesehatan tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, dimana pasal 168 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, namun ada pengaturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan yang memiliki keterkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan tersebut berhubungan 

dengan sediaan farmasi. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa informasi sediaan farmasi harus memenuhi 

persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, sementara dalam 

perubahan pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya 

fokus pada keterpenuhan izin berusaha dari perusahaan yang akan mengedarkan 

sediaan farmasi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang harus 

bertangung jawab terhadap informasi sediaan farmasi? Sementara dalam pasal 169 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perintah 

kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal 

memperoleh akses terhadap informasi kesehatan yang salah satunya adalah informasi 

sediaan farmasi.  

Adapun permasalahan utama yang ditemukan berdasarkan analisis dan evaluasi 

hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang 

Sistem Informasi Kesehatan yang dapat diulas adalah sebagai berikut: 
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a. Data Kesehatan harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Kesehatan. Dari segi 

efektifitas pelaksanaan ketentuan ini (pasal 5 PP 46 Tahun 2014) tidak relevan 

dengan situasi saat ini, dimana Data kesehatan dalam ketentuan ini hanya instansi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diberikan akses untuk mengelola sistem 

informasi kesehatan. Pengaturan terkait dengan jenis data kesehatan diatur dalam 

ketentuan pasal 4 peraturan pemerintah ini, khusus untuk pasal 4 ayat (6) 

mengatur tentang data kesehatan yang bersifat luar biasa (data luar biasa adalah 

meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan 

kedaruratan kesehatan masyarakat). Dalam kondisi pandemi covid 19 saat ini, data 

kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat menjadi sangat penting, misalnya 

saja diawal pandemi covid 19, masih terdapat perbedaan jumlah pasien covid 19. 

Tidak hanya jumlah pasien covid 19, masyarakat juga berhak memperoleh data 

terkait dengan proses vaksinasi yang sedang diselaksanaaka saat ini. Dalam 

peraturan pemerintah ini, keterlibatan peran serta masyarakat juga diatur (Pasal 

73 ayat 2) yang menyebutkan salah satu bidang yang dapat melibatkan peran serta 

masyarakat adalah pengunaan data dan informasi kesehatan. Lebih lanjut 

ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan ketentuan pasal 73 dan ketentuan 

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Potensi disharmoni tersebut lahir karena tidak adanya 

penjelasan yang cukup, apakah data kesehatan dalam sistem informasi kesehatan 

dapat dikategorikan masuk kedalam data yang dapat diakses secara publik. 

Pengaturan mengenai data kesehatan sendiri diatur dalam ketentuan pasal 1 

angka 4 yang menyebutkan pengertian data kesehatan dan ketentuan pasal 4. 

Sementara itu pasal 73 justru menyebutkan keterlibatan masyarakat dalam sistem 

informasi kesehatan khususnya penggunaan data Kesehatan. Jika melihat 

ketentuan pasal 1 angka 4, pasal 2 ayat (1) dan (4) dan pasal 3 huruf a Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan 

gambaran umum sebagai berikut: (1) Bahwa informasi Publik adalah informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan 

publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta 
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informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik; (2) Bahwa setiap 

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna 

Informasi Publik; (3) Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia 

sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan 

pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi 

diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama 

bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar 

daripada membukanya atau sebaliknya; dan (4) Bahwa negara menjamin hak 

warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program 

kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan 

pengambilan suatu keputusan publik. Dari gambaran umum yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

sudah sangat jelas bahwa negara mendorong partisipasi masyarakat serta 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 

publik. 

b. Kegiatan pengumpulan data dan informasi Kesehatan. Pengumpulan data dan 

informasi kesehatan dalam sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi. 

Sebagaimana diketahui bahwa di bidang kesehatan telah berkembang berbagai 

sistem informasi sejak lama tetapi satu sama lain kurang terintegrasi. Setiap sistem 

informasi tersebut cenderung untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

dan langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan yang paling bawah dengan 

menggunakan cara dan format pelaporan sendiri. Akibatnya setiap operasional 

seperti Puskesmas dan Rumah Sakit yang harus mencatat data dan melaporkannya 

sehingga Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi sangat terbebani. Dampak 

negatifnya adalah berupa kurang akuratnya data dan lambatnya pengiriman 

laporan. 

c. Pengelolaan sistem informasi Kesehatan. Kemampuan daerah dalam pengelolaan 

dan pengembangan data dan informasi kesehatan dalam ruang lingkup sistem 

informasi kesehatan masih bervariasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar kabupaten/kota dan provinsi belum memiliki kemampuan yang 

memadai dalam mengembangkan sistem informasi kesehatannya, sehingga perlu 

dilakukan fasilitasi. Untuk sebagian daerah yang telah memiliki kemampuanpun 
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tampaknya pengembangan yang dilakukan masih kurang mendasar dan 

komprehensif serta belum mengatasi masalah-masalah mendasar dalam sistem 

informasi kesehatan. Setiap upaya pengembangan cenderung menciptakan sistem 

informasi kesehatan sendiri dan kurang memperhatikan keberlangsungan sistem 

dan konsep integrasi sistem untuk efisiensi. Kondisi geografis, khususnya pada 

daerah terpencil dan perbatasan juga berdampak pada kemampuan untuk 

membangun sistem informasi kesehatan daerah serta optimalisasi pemanfaatan 

infrastruktur teknologi informasi dan kemampuan sumberdaya lainnya. 

Sementara itu, kemampuan untuk melakukan manajemen data mulai dari 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penyajian dan diseminasi 

informasi baik di pusat dan daerah masih belum optimal. Kemampuan untuk 

menghasilkan indikator dan informasi kesehatan yang valid dan reliabel juga masih 

perlu ditingkatkan. 

d. Alokasi dana terkait penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Pendanaan 

sistem informasi kesehatan satu daerah dengan daerah lain masih terbatas dan 

tidak seragam disetiap daerah. Pendanaan untuk sistem informasi kesehatan di 

daerah masih terbatas. Aspek pendanaan dapat dinilai sebagai faktor kekuatan, 

namun terdapat beberapa hal yang dapat pula dikategorikan sebagai faktor 

kelemahan. Alokasi dana untuk operasional, pemeliharaan, dan peremajaan 

sistem informasi baik di pusat maupun di daerah, belum menjadi prioritas 

penganggaran rutin sehingga dapat mengakibatkan operasional dan pemeliharaan 

sistem tidak dapat dilakukan secara baik untuk menjaga kesinambungan sistem 

informasi. Kemampuan pendanaan daerah yang bervariasi dalam memperkuat 

sistem informasi kesehatan di daerah berdampak pula pada keberhasilan 

penguatan sistem informasi kesehatan secara keseluruhan.  

e. Peran serta masyarakat. Pasal 169 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan membuka ruang kepada masyarakat untuk meperoleh akses terhadap 

informasi kesehatan. Lebih lanjut pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah ini juga 

membuka ruang bagi pemberdayaan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, lebih lanjut ketentuan yang ada 

dalam pasal 73 ayat (1) dan (2), juga menjelaskan bidang-bidang mana saja yang 

dibuka untuk peran serta mayarakat diantaranya; bidang pengumpulan, 
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pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, dan penggunaan Data dan Informasi 

Kesehatan serta pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan Sistem 

Informasi Kesehatan. Jika melihat kembali ketentuan yang ada dalam pasal 8 yang 

menguraikan jenis-jenis informasi kesehatan, dan juga ketentuan yang ada dalam 

pasal 5 yang justru membatasi peran serta masyarakat dalam hal mengakses data 

kesehatan yang hanya dapat diakses oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang mengelola Sistem Informasi Kesehatan. Maka ketentuan pasal 8 dan 

pasal 5 berpotensi disharmoni dengan ketentuan yang ada dalam pasal 73 ayat (1) 

dan (2). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 

Salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi. 

Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang pada Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan 

reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak 

semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, 

dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak untuk 

mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak 

untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang 

diinginkan. Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak 

setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif 

dan terjangkau. 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurut Emy Puasa Handayani 

& Endro Purwandi pada MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018, 

PP No. 61 Tahun 2014 memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu 

terhadap aborsi dengan 2 (dua) syarat yang terdapat di dalam Pasal 31 dan Pasal 34. 

Peraturan ini juga beresiko melahirkan pihak yang memanfaatkan legalisasi terbatas 

untuk mengaborsi anak korban perzinahan. Hal itulah yang menjadi poin utama untuk 

dicegah guna menghindari pasangan muda yang tak sah melakukan aborsi. PP ini dinilai 

memberi peluang kepada pasangan yang melakukan hubungan tidak sah untuk tidak 

punya anak dan hal ini dapat berdampak pada meningkatnya perilaku perzinahan. 
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Menurut Sabrina Asril pada Kompas.com 14/08/2014, penerbitan PP No. 61 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi atau PP Aborsi  yang mengatur masalah aborsi bagi 

perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat 

pemerkosaan, merujuk Pasal 75 ayat(1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi 

kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan 

trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud 

meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kesehatan 

yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit 

genetik berat dan/atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penentuan indikasi kedaruratan 

medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga 

kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. 

Adapun kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual 

tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian 

pemerkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, 

psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan. Pasal 35 ayat (1) PP 

Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa "Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan 

medis dan kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan 

bertanggung jawab,"  penjelasan praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, 

dan bertanggung jawab tersebut adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter sesuai 

dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang 

bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; tidak diskriminatif; dan 

tidak mengutamakan imbalan materi. 

Semua permasalahan tersebut dijawab dengan Politik Hukum PP Kesehatan 

Reproduksi ini pada alinia terakhir Penjelasan Umum menyatakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-konsep yang 

berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan 

bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan 

aborsi, pelayanan kesehatan ibu serta penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah 
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agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang 

berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Kesehatan 

Reproduksi dengan Peraturan Pemerintah. 

Sebaiknya ada penambahan kalimat “sesuai standar kesehatan medis yang 

berlaku“  pada  ketentuan “Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 

40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.” sehingga tidak 

menimbulkan kerancuan bahwa aborsi diperbolehkan karena pada ketentuan 

Penjelasan pasal ini hanya “cukup jelas”. (Pasal 31 ayat(2)) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil analisis dan evaluasi dengan 

berpedoman pada 6 Dimensi menunjukkan bahwa peraturan pemerintah ini memiliki 

persoalan pada dimensi kejelasan rumusan dan efektivitas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. 

Pertama, berdasarkan Dimensi Kejelasan Rumusan: pada Pasal 2 tidak 

menjelaskan arti dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam 

peraturan pemerintah ini. Tidak adanya penjelasan membuat kesulitan bagi pembaca 

awam ketika membaca peraturan pemerintah ini. Dan dalam peraturan pemerintah ini 

juga terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah, tetapi tidak menyebutkan secara tegas apakah Pemerintah Daerah yang 

dimaksud adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi multitafsir dan berpotensi disharmoni 

khususnya pada Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16, dan Pasal 18.  

Kemudian adanya frasa “paling rendah” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b kurang 

jelas. Pada ayat (1) huruf a sudah dijelaskan pada bagian penjelasan peraturan 

pemerintah ini, namun ayat (1) huruf b tidak dijelaskan sehingga menimbulkan 

multitafsir. Tidak adanya penjelasan pada ayat (1) huruf b menimbulkan pertanyaan 
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apakah Pemerintah Provinsi “dapat juga” menyediakan rumah sakit kelas A, padahal 

dalam peraturan pemerintah ini, kewenangan untuk memberikan izin rumah sakit kelas 

A berada di tangan Pemerintah Pusat (Pasal 20), dalam hal ini Menteri. Namun, itu 

merupakan kewenangan “pemberian izin”. Dalam peraturan pemerintah ini tidak 

disebutkan “penyediaan” rumah sakit kelas A adalah tanggungjawab Pemerintah Pusat. 

Ketidakjelasan rumusan ini perlu diubah dengan menegaskan apakah tanggungjawab 

untuk menyediakan rumah sakit kelas A berada di tangan Pemerintah Pusat, ataukah 

dapat pula disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 

Berikutnya pada Pasal 14, kewenangan menyediakan apotek oleh Pemerintah 

kabupaten/kota berpotensi disharmoni dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Apotek. Dalam Permenkes tersebut yang mendirikan/menyediakan 

apotek adalah Apoteker dan/atau pemilik modal, sedangkan Pemda Kab/kota hanya 

mengatur persebaran Apotek, perizinan, dan peralihan tanggung jawab Apoteker dalam 

hal Apoteker meninggal dunia. Sementara itu, UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan ruang 

bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta untuk melaksanakan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. Untuk mencegah potensi disharmoni, Pasal 14 perlu diubah 

sehingga selaras dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 dan UU Cipta Kerja. 

Rumusan Pasal 17 dapat menimbulkan multitafsir karena seolah-olah hanya 

memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan optikal 

tanpa membuka ruang kepada pihak lain. Rumusan juga dapat menimbulkan potensi 

disharmoni dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal dan UU Cipta Kerja. Di dalam Permenkes 1 Tahun 2016, 

Pemerintah Daerah/Kota sebagai hanya sebagai pemberi izin dan melakukan 

pembinaan. Sementara, UU Cipta Kerja memberikan ruang kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melaksanakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Rumusan Pasal 17 direkomendasikan untuk diubah agar selaras dengan UU Cipta Kerja 

dan Permenkes 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal. 

Rumusan Pasal 19 menimbulkan multitafsir karena seolah hanya memberikan 

tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk menyediakan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional. Padahal menurut Permenkes No. 15 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Tradisional Komplementer, Fasilitas 
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Kesehatan Tradisional dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

dan masyarakat. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberi ruang bagi pihak Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

Pasal 23 mewajibkan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan 

sistem rujukan. Berdasarkan pembacaan peraturan perundang-undangan terkait 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Permenkes-Permenkes), tidak semua  Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan melaksanakan sistem rujukan contohnya Optik (Permenkes No.1 Tahun 2016 

tentang Optik) dan Apotek (Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek). 

Direkomenasikan Pasal 23 untuk diubah karena tidak semua Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan melaksanakan sistem rujukan. 

Kedua, berdasarkan Dimensi Penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, tidak ditemukan peraturan menteri yang mengatur ketentuan 

lebih lanjut dari Pasal 8 ayat (7), yakni terkait penentuan jumlah dan jenis rumah sakit 

khusus karantina, penelitian, dan asilum. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.  

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di 

samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya 

percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut 

dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan 

keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, 

prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, 

yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu 

Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun 
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terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan 

Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. 

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan 

dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis 

Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan 

dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan 

ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan dengan metode 6 

(enam) dimensi tidak ditemukan permasalahan sehingga direkomendasikan untuk tetap 

dipertahankan. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga 
Kesehatan.  

Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak sistem pelayanan Kesehatan dan 

memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Kesehatan 

merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga 

Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman, dan terjangkau merupakan 

kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

mempunyai kewajiban dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga 

Kesehatan, yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pendayagLrnaan, serta 

pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan. Perencanaan kebutuhan 

Tenaga Kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah 

kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, dan 

ketersediaan Tenaga Kesehatan tersebut. Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan 

sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan diselenggarakan melalui pendidikan tinggi 

bidang kesehatan, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Pendayagunaan 

Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan 

berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, 



54 
 

termasuk peningkatan karier. Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan terutama 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi 

yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh 

penduduk Indonesia yang tertuang pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 67 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan yang merupakan pelaksanaan dari  

Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan pelaksana Peraturan 

Pemerintah ini sebagai kebutuhan hukum sebaiknya disusun Peraturan Presiden 

tentang Wajib Kerja Tenaga Kesehatan (Pasal 33); penyusunan Permenkes tentang 

Ikatan Dinas Tenaga Kesehatan (Pasal 40); disusun Permenkes tentang 

Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan (Pasal 48); dan perlu disusun Permenkes tentang 

Pelatihan Tenaga Kesehatan demi ketertiban dan kepastian hukum. (Pasal 84) 

Peraturan Pemerintah ini juga butuh disesuaikan dengan ketentuan perubahan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari semula Menteri (Pemerintah Pusat)  yang 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pelatihan di bidang kesehatan menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk pemberian perizinan 

berusaha terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang 

kesehatan  berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. (Pasal 83) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.  

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja disusun 

dengan tujuan untuk memberikan pelindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, 

produktif dan terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.18 Pengaturan 

mengenai kesehatan kerja sejalan dengan prinsip dalam sistem kesehatan nasional yang 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 

Kesehatan pekerja merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang perlu 

mendapat perhatian dan pelindungan khusus agar menciptakan lingkungan kerja yang 

 
18 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. 
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produktif serta kondusif sehingga mendukung pembangunan bangsa melalui sektor 

perekonomian. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja 

merupakan delegasi dari Pasal 164 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah perlu menetapkan standar 

kesehatan kerja dalam upaya melindungi kesehatan pekerja. 

Ruang lingkup pengaturan mengenai kesehatan kerja dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 yakni meliputi: 

1. Pencegahan penyakit; 

2. Peningkatan kesehatan; 

3. Penanganan penyakit; dan 

4. Pemulihan kesehatan. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan dengan metode 6 

(enam) dimensi, ditemukan bahwa secara substansi Peraturan Pemerintah Nomor 88 

Tahun 2019 tentang Kesehatan kerja masih berlaku efektif di masyarakat. Namun 

terdapat 2 (dua) peraturan pelaksana yang hingga saat ini belum ditetapkan yakni: 

d. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai standar kesehatan kerja yang bersifat 

teknis Kesehatan 

e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai penetapan standar kesehatan 

kerja bagi pekerja di perusahaan 

Kedua peraturan pelaksana tersebut merupakan amanah dari Pasal 8 yang 

menyatakan bahwa perlu diatur lebih lanjut mengenai standar kesehatan kerja, baik 

yang bersifat teknis kesehatan maupun standar kesehatan kerja yang berlaku di 

perusahaan. 

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.   

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

ditetapkan dengan tujuan untuk pemantapan dan percepatan pembangunan kesehatan 

nasional. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan pengelolaan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling 

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. 
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Dasar hukum penetapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 

Sistem Kesehatan Nasional secara tidak langsung adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merupakan delegasi 

langsung dari Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan.  

Sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini, kebijakan mengenai SKN diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan namun masih menghadapi berbagai masalah 

yang belum dapat diatasi. Penetapan SKN 2012 merupakan penyempurnaan dari 

berbagai SKN sebelumnya yakni SKN 2009, SKN 2004 serta SKN 1982. Penetapan SKN 

2012 mengacu pada visi, misi, strategi, dan upaya pokok pembangunan kesehatan 

sebagaimana ditetapkan dalam: 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP-N); dan 

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 (RPJP-

K).19 

Hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional berdasarkan pedoman 

evaluasi peraturan perundang-undangan (pedoman 6 dimensi) tidak ditemukan 

permasalahan secara substansi peraturan. Namun melihat kondisi saat ini, efektifitas 

pelaksanaan sistem kesehatan nasional perlu direview kembali apalagi di Indonesia 

bahkan di dunia sedang dilanda bencana non-alam yakni pandemic Covid-19. 

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap suatu sistem merupakan hal yang perlu 

dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan relevan dengan kondisi 

saat ini. 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin 
Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 

PMK Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan 

Praktik Kedokteran ini merupakan pelaksanaan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

 
19 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, hlm. 4. 
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Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri kesehatan Nomor 

1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaran Praktik Dokter dan Dokter gigi 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Hasil analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode 6 Dimensi menunjukkan 

bahwa peraturan ini memiliki persoalan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. Permasalahan pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan dapat terlihat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

dalam memberikan Surat Izin Praktik (SIP) harus mempertimbangkan antara Jumlah 

dokter  atau Jumlah dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Perlu 

dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait pemberian SIP dengan mempertimbangkan 

antara jumlah dokter atau dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan Jurnal Jejaring Administrasi Publik No. 8, Juli-Desember 2012 terkait Model 

Ideal Penerbitan SIP Dokter Umum20, bahwa pemberian SIP belum mempertimbangkan 

jumlah dokter dengan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga masih terdapat 

kesenjangan antara layanan kesehatan di perkotaan, daerah pedesaan, dan terpencil. 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI Tahun 2009 tentang 
Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan.   

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI Tahun 2009 tentang 

Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan merupakan delegasi dari ketentuan 

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota untuk mengatur norma, standar, prosedur, kriteria bidang kesehatan. 

Penetapan Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk memastikan penerapan 

prinsip profesionalisme dalam menempatkan sumber daya manusia dalam suatu 

jabatan struktural bidang kesehatan. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi 

Pejabat Struktural Kesehatan dengan menggunakan pedoman 6 (enam) dimensi, 

ditemukan bahwa peraturan ini secara substansi membutuhkan pengaturan terkait: 

 
20 http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp0d821ae7ec2full.pdf 
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a. Kondisi apabila persyaratan yang diatur mengenai syarat pengangkatan Pejabat 

Struktural Kesehatan pada suatu keadaan sesungguhnya tidak memungkinkan 

untuk dipenuhi; 

b. Kondisi apabila batas waktu pelatihan yang harus ditempuh, tidak dapat dipenuhi 

berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tahun 2010 
tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Pemerintah.   

Permenkes ini bertujuan mengatur ketersediaan obat generik dalam jumlah dan 

jenis yang cukup, terjangkau oleh masyarakat serta terjamin mutu dan keamanannya 

sehingga perlu ditingkatkan penggunaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan 

pemerintah agar pemakaian obat generik tersebut efektif perlu mengatur kembali 

ketentuan kewajiban menuliskan resep pemakaian obat generik terutama di fasilitas 

Kesehatan milik pemerintah. Secara pengaturan tidak terdapat permasalahan 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 

dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, 

tidak ditemukan adanya permasalahan pada peraturan menteri ini. 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga 
Kesehatan.   

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga 

Kesehatan ditetapkan dengan tujuan pemberian izin dan peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan merupakan delegasi tidak langsung 

dari beberapa peraturan yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008; (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
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(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013; (7) Peraturan Bersama 

Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan 

Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi Mahasiwa Perguruan Tinggi Bidang 

Kesehatan. 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 

2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan antara lain: 

a. Pelaksanaan registrasi; 

b. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI); 

c. Pendanaan; dan 

d. Pembinaan dan pengawasan. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dengan 

menggunakan pedoman 6 (enam) dimensi, tidak ditemukan permasalahan baik dari segi 

substansi maupun teknik perancangan peraturan perundang-undangan pada Peraturan 

Menteri Kesehatan ini sehingga direkomendasikan untuk tetap berlaku (tidak 

diperlukan perubahan).  

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra.   
 

Peraturan ini adalah peraturan pelaksana dari Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Matra adalah pada kondisi lingkungan yang 

berubah bermakna yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang atau kelompok. 

Lingkungan tersebut bisa terjadi di darat (lapangan), laut maupun udara. Kondisi matra 

akibat lingkungan yang berubah bermakna ini bisa terjadi karena sudah direncanakan 

maupun tidak direncanakan.   Sedangkan   kondisi   Matra   adalah keadaan dari seluruh 

aspek pada matra yang serba berubah dan berpengaruh terhadap   kelangsungan   hidup   
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dan   pelaksanaan   kegiatan   manusia   yang hidup dalam lingkungan tersebut. Sehingga 

kesehatan matra dapat diartikan sebagai upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang 

diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, 

laut, maupun udara.  Kesehatan   Matra   diselenggarakan   oleh   Pemerintah, 

Pemerintah   Daerah, dan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan pengaturan 

kesehatan matra adalah; 

a. Mewujudkan upaya kesehatan pada Kondisi Matra secara cepat, tepat, 

menyeluruh dan terkoordinasi guna menurunkan potensi Risiko 

Kesehatan,meningkatkan kemampuan adaptasi, dan mengendalikan Risiko 

Kesehatan. 

b. Meningkatkan   kesadaran, kemauan, dan   kemampuan   masyarakat   

dalammenurunkan   risiko   serta   memelihara   kesehatan   masyarakat   

dalammenghadapi Kondisi Matra agar tetap sehat dan mandiri. 

c. Upaya untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi 

apapun. 

Adapun permasalahan utama yang ditemukan berdasarkan analisis dan evaluasi 

hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 

Tentang Kesehatan Matra adalah terkait dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan 

negara lain dan/atau lembaga internasional baik secara bilateral maupun multilateral. 

Pengaturan ini berpotensi disharmoni dengan beberapa ketentuan PUU yang mengatur 

tentang kerjasama internasional diataranya; 

a. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Presiden 

berwenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, Presiden 

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Menter i Luar Negeri sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri. 

b. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas 

menyebutkan bahwa pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan 

absolut Pemerintah yang hanya dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal yang 
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ada di daerah atau gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah 

berdasar asas dekonsentrasi. 

c. Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan pula bahwa 

urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas negara, peng gunanya lintas negara, 

manfaat atau dampak negatifnya lintas negara, yang penggunaan sumber dayanya 

lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah; dan/atau yang peranannya 

strategis bagi kepentingan nasional menjadi kewenangan Pemerintah. 

Sejatinya pemerintah daerah tidak pernah dilarang untuk melakukan kerjasama 

dengan negara dan atau lembaga internasional hal sesuai dengan Peraturan Menteri 

Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh 

Pemerintah Daerah, hanya saja jika jika Pemerintah Daerah ingin bekerjasama dengan 

negara lain dan atau lembaga internasional perlu berkoordinasi dengan/mendapat 

persetujuan dari pemerintah pusat dan terkait dengan hal tersebut belum ada 

penjelasan dalam Peraturan Menteri ini. 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas 
Rumah Sakit 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas 

Rumah Sakit merupakan delegasi dari Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit yaitu: 

a. Kedudukan, tugas dan wewenang; 

b. Keanggotaan Dewan Pengawas; dan 

c. Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit dengan 

menggunakan pedoman 6 (enam) dimensi, tidak ditemukan permasalahan baik dari segi 

substansi maupun teknik perancangan peraturan perundang-undangan pada Peraturan 

Menteri Kesehatan ini sehingga direkomendasikan untuk tetap berlaku. 
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21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian 
dan Pemanfaatan Organ Donor.   

Permenkes ini  melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bertujuan memberikan kepastian hukum 

dan memberikan perlindungan kepada pasien dan keluarga pasien, tenaga kesehatan 

serta fasilitas pelayanan kesehatan.  

Berdasarkan hasil evaluasi berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-

undangan BPHN tidak ditemukan permasalahan hukum. 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, 
Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.   

Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan 

memasang gigi tiruan lepasan. Profesi Tukang Gigi telah banyak dikenal oleh masyarakat 

Indonesia. Meskipun tidak memiliki standar keamanan medis seperti dokter gigi, namun 

biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa yang dikeluarkan untuk membayar jasa 

tukang gigi relatif terjangkau, itulah mengapa profesi tukang gigi masih melekat di hati 

masyarakat Indonesia. Jasa yang diberikan seorang tukang gigi bermacam-macam, 

mulai dari menambal, mencabut, memasang kawat gigi, membuat, dan memasang gigi 

tiruan. Dilihat dari sudut pandang medis, tindakan tukang gigi dianggap belum 

memenuhi kaidah Tindakan medis semestinya. Persoalan ini yang menjadi dasar 

pemerintah sehingga membuat peraturan tentang Pekerjaan Tukang Gigi melalui  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan 

Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, 

Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi ini mencabut Permenkes No. 26 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. 

Hasil analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode 6 Dimensi menunjukkan 

bahwa peraturan ini memiliki permasalahan pada dimensi efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan.  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139975/permenkes-no-26-tahun-2012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139975/permenkes-no-26-tahun-2012
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Permasalahan pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-

undangan terlihat pada pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tukang gigi. Menurut 

peraturan ini, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tukang gigi hanya berupa membuat 

gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic  

yang memenuhi persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian 

dan/atau penuh dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Pada kenyataannya masih mudah 

ditemukan tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar yang telah ditentukan 

permenkes ini, seperti pemasangan kawat gigi/behel (orthodonti). Biaya murah yang 

ditawarkan membuat praktik pemasangan behel ini cukup dimintai masyarakat yang 

awam informasi bahwa pemasangan kawat gigi tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi 

tapi harus oleh dokter gigi yang kompeten dan memiliki izin resmi untuk merawat 

kesehatan gigi dan mulut, karena pemasangan behel yang tidak dilakukan secara tepat 

dan penggunaan peralatan yang tidak higienis risikonya dapat terjadi infeksi dan 

masalah kesehatan lain yang merugikan.  

Dalam lampiran Permenkes ini  juga ditentukan bahwa seorang Tukang Gigi dalam 

melakukan pekerjaan harus mempunyai antara lain ruang kerja yang hygiene dan 

sanitasi, wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak 

mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup, dan memiliki alat sterilisasi, 

apakah hal ini sudah dipenuhi oleh Tukang Gigi dalam menjalankan praktiknya. 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 
Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 
Prekursor Farmasi.   

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 

Farmasi merupakan delegasi dari Pasal 14 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 

44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 9 ayat (3), Pasal 

14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang 

Prekursor. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

28/MENKES/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika dan Peraturan 
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Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan 

Pelaporan Psikotropika. 

Hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi berdasarkan pedoman 6 (enam) dimensi 

direkomendasikan untuk diubah, khususnya sepanjang mengenai izin edar.  

Salah satu dasar hukum diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini, yakni 

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diubah 

berdasarkan Pasal 63 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yakni sebagai berikut: 

Pasal 63 

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5062) diubah sebagai berikut: 

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, direkomendasikan untuk mengubah 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, 

Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi sepanjang 

mengenai izin edar. 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.   

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan 

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Negara merupakan institusi yang 

paling ideal untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan hak asasi tersebut, 

dimana bentuk yang paling kongkrit adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang 

diberikan negara kepada rakyat. Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Juga dalam Undang- Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

Agar kondisi tersebut dapat terwujud diperlukan upaya pemenuhan kesehatan 

secara komperhensif yang didukung oleh sumber daya kesehatan. Salah satu sumber 

daya di bidang Kesehatan yang sangat strategis adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan 

(SDMK). Tersedianya SDMK yang bermutu dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi 

secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna 

untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tingginya mutlak diperlukan secara 

berkesinambungan. Untuk itu perencanaan kebutuhan SDMK yang mengawali aspek 

manjemen SDMK secara keseluruhan harus disusun sebagai acuan dalam menentukan 

pengadaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan SDMK, pendayagunaan SDMK, 

termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu 

SDMK. 

Perencanaan kebutuhan SDMK dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan 

pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global, dan memantapkan 

komitmen dengan unsur terkait lainnya. Di era desentralisasi bidang kesehatan, 

pemerintah daerah memiliki otoritas untuk merekrut SDMK di daerah masing-masing 

sebagai pegawai pemerintah daerah. Konsekuensinya, daerah harus memiliki 

kemampuan dalam melakukan perencanaan kebutuhan SDMK, baik di pemerintah 

daerah provinsi maupun di pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan metode pedoman 6 Dimensi. Tujuan umum 

dari penggunaan pedoman evaluasi 6 dimensi adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi 

peraturan perundang-undangan yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan. 

Sedangakan tujuan khusus pedoman 6 dimensi diataranya adalah untuk menjelaskan 

secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan 
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perundang-undangan, menjelaskan secara teknis operasional tolak ukur serta hal-hal 

yang perlu dipertimbagkan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan 

dan menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan 

perundang-undangan serta bagaimana prosedurnya. Dan dari hasil analisis dan evaluasi 

yang dilakukan terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

direkomendasikan untuk tetap. 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan 
Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.   

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan 

Kesehatan dan Pencegahan Penyakit dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya persoalan 

dalam peraturan menteri ini. 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan 
Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.   

Permenkes ini bertujuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan 

serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan 

diperlukan pedoman kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian 

Kesehatan tetapi masih mengacu pada Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat 

Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 serta mengacu pada Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, seharusnya Rencana Aksi Program (RAP) 

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 serta mengacu pada 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, sehingga  permasalahan pokok 

dalam Permenkes ini, yaitu: 

a. Perubahan kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan disesuaikan dengan 

tahun berjalan. (Pasal 1) 

b. Perubahan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi  jangka 

menengah disesuaikan dengan tahun berjalan. (Pasal 2 huruf d) 
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27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Puskesmas (Terakhir Diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 26 Tahun 2020) 

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman bagi tenaga kefarmasian daam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 

Pegaturan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian 

b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian 

c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional 

dalam rangka keselamatan pasien (patient safety) 

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan 

sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Standar 

pelayanan kefarmasian di Puskesmas ini merupakan acuan pelaksanaan pelayanan 

kefarmasian di Puskesmas yang keberhasilan pelaksanaannya memerlukan komitmen 

dan kerja sama semua pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan pelayanan 

kefarmasian di Puskesmas semakin otimal dan dapat meningkatkan citra Puskesmas dan 

kepuasan pasien/masyarakat. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 mengubah Pasal 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 yaitu 

Pasal 6, dan menghapus ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12. 

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan BPHN tidak 

ditemukan permasalahan sehingga direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 

Masalah keselamatan pasien adalah masalah yang penting dalam pelayanan 

kesehatan di Indonesia, oleh karena itu diperlukan standar keselamatan pasien fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan di Indonesia untuk 

melaksanakan kegiatannya.  

Standar keselamatan pasien dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini terdiri dari 

tujuh standar, yaitu: 
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1. Hak pasien 

2. Mendidik pasien dan keluarga 

3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan 

4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan 

program peningkatan keselamatan pasien 

5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien 

6. Menididik staf tentang keselamatan pasien 

7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 

merupakan pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit.   

Hasil analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode 6 Dimensi menunjukkan 

bahwa peraturan ini memiliki persoalan kejelasan rumusan. Permasalahan pada 

dimensi kejelasan rumusan terlihat dari pasal  32 yang mengatur bahwa ketentuan 

lebih lanjut mengenai penanganan kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional 

diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam Lampiran II 

No.213 UU No.12/2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari 

suatu PUU tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal atau 

pejabat setingkat. 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di 
Bidang Kesehatan.  

Peraturan   pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari pasal 187 dan 

pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

terdiri dari konsideran, 6 bab dan 37 pasal. 6 bab tersebut terdiri dari: 

a. Bab I Ketentuan Umum 

b. Bab II Objek Pengawasan Di Bidang Kesehatan 

c. Bab III Tenaga Pengawas Kesehatan 

d. Bab IV Tata Cara Pengambilan Tindakan Administrtif 

e. Bab V Ketentuan Peralihan  

f. Bab VI Ketentuan Penutup 
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Berdasarkan hasil penelusuran hingga saat ini telah terbentuk 49 peraturan 

pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) 

dan 4 Peraturan Presiden (Perpres), namun dari ke 49 peraturan tersebut yang secara 

khusus dibentuk dalam rangka menindak lanjuti Pasal 187 terkait dengan pengawasan 

dalam penyelenggaraan upaya di bidang Kesehatan belum terbentuk sehingga 

efektifitas di dalam implementasinya terkait dengan hal tersebut masih belum optimal. 

Adapun permasalahan utama yang ditemukan berdasarkan analisis dan evaluasi 

hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 

Tentang Pengawasan Di Bidang Kesehatan yang dapat diulas adalah sebagai berikut: 

a. Disharmoni pengaturan terkait pembentukan Pengawasan di Bidang Kesehatan, 

pada setiap Satuan Kerja/Unit Kerja dibentuk jabatan fungsional Tenaga 

Pengawas Kesehatan. Pengaturan ini menimbulkan multitafsir, hal ini 

dikarenakan PP ini sendiri merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika ingin membentuk jabatang 

fungsional pengawas kesehatan maka perlu dibuat aturan lain yaitu Permenpan 

tentang jabatan fungsional pengawas kesehatan sesuai dengan amanah 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Permenpan 13 Tahun 2019 

tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. Lebih 

lanjut Pengangkatan tenaga pengawas kesehatan yang adalah seorang ASN 

(ketentuan pasal 1 angka 4) secara spesifik sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan turunannya dan menjadi 

domain dari Kemeterian PAN RB. Pengaturan yang ada dalam pasal ini 

menimbulkan multitafsir, hal ini dikarenakan PP ini sendiri merupakan peraturan 

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika 

ingin membentuk jabatang fungsional pengawas kesehatan maka perlu dibuat 

aturan lain yaitu Permenpan tentang jabatan fungsional pengawas kesehatan 

sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan 
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Permenpan 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 

Jabatan Fungsional PNS. 

b. Ada kebutuhan penagturan terkait aspek partisipasi masyarakat. Ketentuan 

pasal 3 dan pasal 6 Permenkes ini, menerangkan bahwa penyelenggaraan 

pengawasan di bidang kesehatan atau objek yang menjadi pengawasan di 

bidang kesehatan salah satunya adalah masyarakat. Tidak adanya pengaturan 

mengenai peran serta masyarakat sangat disayangkan, masyarakat sendiri 

dalam Permenkes ini hanya sebagai objek yang diawasi, sementara ketentuan 

yang ada dalam pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menerangkan bahwa Menteri dalam melaksanakan 

pengawasan mengikutsertakan masyarakat. Perintah pasal 182 ayat (4) ini 

seharusnya dijadikan salah satu norma pengaturan yang ada dalam Permenkes 

10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Di Bidang Kesehatan. 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 TAHUN 2018 Tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel 

Sel Punca adalah sel tubuh manusia dengan kemampuan istimewa 

memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri (self regenerate/self renewal) dan 

mampu berdiferensiasi menjadi sel lain (differentiate). Sejalan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran pelayanan sel punca dan/atau sel telah dapat 

dimanfaatkan dalam upaya pelayanan kesehatan. Pengaturan pengaturan 

penyelenggaraan Pelayanann Sel Punca dan/atau sel bertujuan untuk: 

a. Memberikan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara 

Pelayanan Sel Punca dan /atau Sel; dan 

b. Memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pasien, pendonor, dan 

fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara Pelayanan Sel Punca dan/atau 

Sel. 

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan BPHN tidak 

ditemukan permasalahan sehingga direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. 
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31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Promosi Kesehatan Rumah Sakit 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan Rumah Sakit dibentuk untuk menjamin pemenuhan hak setiap 

orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, khususnya di 

rumah sakit, serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna. 

Peraturan menteri ini bukan merupakan peraturan yang dibentuk atas dasar perintah 

langsung UU Kesehatan, namun peraturan ini terkait dengan UU Kesehatan. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya 

permasalahan pada peraturan menteri ini. 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Kesehatan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang Kesehatan dibentuk dalam rangka melaksanakan pembangunan 

kesehatan yang memerlukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan yang terintegrasi dan bersinergi dengan bidang lainnya sesuai kewenangan 

di berbagai tingkat pemerintahan. Peraturan menteri ini bukan merupakan peraturan 

yang diperintahkan langsung oleh UU Kesehatan, namun peraturan ini berkaitan 

dengan UU Kesehatan. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, tidak 

ditemukan adanya persoalan dalam peraturan menteri ini. 

 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4  Tahun 2019 tentang Standar Teknis 
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan.   

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai 

pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini SPM Bidang Kesehatan mengalami 

perubahan yang cukup mendasar dari SPM sebelumnya sebagaimana ditetapkan 

dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal. 
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Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja 

program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target tersebut 

lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah 

dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Selanjutnya sebagai bahan 

Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif 

dan sanksi administrasi Kepala Daerah. 

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan disusun Standar Teknis 

Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang 

Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah 

dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4  Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 

Dimensi) tidak ditemukan permasalahan sehingga direkomendasikan untuk tetap 

dipertahankan. 

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga 
Kesehatan.   

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga 

Kesehatan dibentuk dalam rangka pemberian izin praktik, pembinaan dan pengawasan 

mutu pelayanan kesehatan. Peraturan menteri ini bukan merupakan peraturan yang 

dibentuk oleh karena perintah langsung dari Undang-Undang Kesehatan. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan ditemukan bahwa Pasal 3 

mengatur bentuk STR (Surat Tanda Registrasi) yang berbeda dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu menambah bentuk “STR 

Bersyarat”. Dalam UU Tenaga Kesehatan, tidak terdapat pengaturan terkait STR 

Bersyarat. Hal ini bisa dimaknai sebagai disharmoni dimana Peraturan Menteri ini 

bertentangan dengan UU Tenaga Kesehatan. Namun dengan mempertimbangkan 

bahwa Peraturan Menteri ini bersifat khusus sehingga berlaku asas lex specialis derogat 

legi generali, dan dinamika kebutuhan hukum, maka pasal ini direkomendasikan tetap. 
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35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang 
Label Pangan Olahan.   

Salah satu tujuan penyelenggaraan pangan adalah meningkatkan pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi 

masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat 

dilakukan melalui membaca dan memahami label pangan yang tercantum dalam 

kemasan pangan. Label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan 

olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang 

disertakan pada pangan olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau 

merupakan bagian kemasan pangan. Label pangan sebagai media informasi yang 

memuat keterangan mengenai pangan yang bersangkutan seharusnya dapat 

memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Informasi tersebut 

terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang 

diperlukan. Membaca label produk pangan akan mempengaruhi keputusan masyarakat 

sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan. Disamping itu label 

merupakan media promosi yang digunakan pelaku usaha untuk menarik minat 

konsumen membeli produk. Namun, adakalanya label mencantumkan hal-hal yang 

berlebihan atau menyamarkan sesuatu sehingga memberikan makna yang tidak sesuai. 

Oleh karena itu, label pangan olahan yang diperdagangkan perlu diatur agar memuat 

keterangan yang benar dan tidak menyesatkan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan telah mengatur ketentuan label pada pangan 

olahan dan pelaksanaan pengaturan label pangan olahan lebih lanjut diatur dalam 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label 

Pangan Olahan. 

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan metode pedoman 6 Dimensi. Tujuan umum 

dari penggunaan pedoman evaluasi 6 dimensi adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi 

peraturan perundang-undangan yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan. 

Sedangakan tujuan khusus pedoman 6 dimensi diataranya adalah untuk menjelaskan 

secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan 

perundang-undangan, menjelaskan secara teknis operasional tolak ukur serta hal-hal 

yang perlu dipertimbagkan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan 

dan menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan 
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perundang-undangan serta bagaimana prosedurnya. Dan dari hasil analisis dan evaluasi 

yang dilakukan terkait Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 

Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan direkomendasikan untuk tetap. 

36. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang 
Pendaftaran Pangan Olahan. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran Pangan Olahan dibentuk untuk melindungi masyarakat dari produk pangan 

olahan yang beredar. Peraturan ini bukan dibentuk atas dasar perintah langsung dari 

UU Kesehatan, namun peraturan ini berkaitan dengan UU Kesehatan. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa peraturan ini 

memiliki persoalan pada dimensi kejelasan rumusan. Perumusan BAB XIII SANKSI 

ADMINISTRATIF tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan teknik perundang-undangan angka 64, substansi yang berupa 

sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut 

dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi 

administratif atau sanksi keperdataan. 

Peraturan BPOM ini terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Perubahan oleh UU 

Cipta Kerja terhadap UU Pangan dan UU Kesehatan tersebut juga mempengaruhi 

peraturan BPOM ini. Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Bab VII (Pasal 72 sampai 

dengan Pasal 76) mengatur ketentuan terkait izin edar sedangkan ketentuan tersebut 

telah diubah UU Cipta Kerja menjadi Perizinan Berusaha. 

 

D. Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

terhadap lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja 

Pada saat pelantikan Presiden Joko Widodo untuk kali kedua tersampaikan dalam 

pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 bahwa 

beliau menghendaki adanya 5 (lima) hal yang akan dikerjakan selama lima tahun ke 

depan, salah satu agenda kerja tersebut adalah dengan menerbitkan dua Undang-

Undang Omnibus Law. Pada kesempatan tersebut Presiden mengajak DPR untuk 

menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan juga Undang-Undang 
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Pemberdayaan UMKM. Kedua Undang-Undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, 

yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan 

Undang-Undang.  

Agenda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) 2020-2024, yang pada sidang paripurna DPR RI tanggal 17 

Desember 2019 kemudian menetapkan 248 (dua ratus empat puluh delapan) 

Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menjadi prioritas pembahasan. Dari 

Prolegnas prioritas tersebut terdapat 3 (tiga) RUU yang dapat dikatakan sebagai 

Omnibus Law, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, 

Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk 

Penguatan Perekonomian, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan.  

Setelah teragendakan dalam prioritas Prolegnas, kemudian Rancangan Undang-

Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dilakukan penyusunan oleh Pemerintah, mulai 

dari penyusunan Naskah Akademik sampai dengan penyusunan rancangan 

peraturannya. Kemudian pada Senin 5 Oktober 2020 DPR pada rapat paripurna ke-7 

masa persidangan I untuk tahun 2020-2021 telah memutuskan pengesahan Rancangan 

Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja menjadi Undang-Undang tentang Cipta 

Kerja, penetapan Undang-Undang ini bersamaan dengan penutupan masa sidang 

pertama yang dipercepat dari yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 8 Oktober 

2020. 

Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diundangkan oleh Pemerintah dan menjadi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di lihat dari isi Undang-

Undang tersebut setidaknya terdapat 78 Undang-Undang yang sebagian peraturannya 

diubah dan dicabut melalui Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya 

Undang-Undang di Bidang Kesehatan antara lain: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan; Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan. 

Jika kita beberapa pasal yang di ubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
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Kesehatan terdiri dari 10 Pasal yang diubah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit terdiri dari 10 Pasal yang diubah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika terdiri dari 8 Pasal yang diubah; Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 10 Pasal yang diubah; Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari 19 Pasal yang diubah, 1 Pasal Baru 

dan 1 Pasal yang dihapus. 

Adapun rincian perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang di dalamnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu sebagai berikut: 

 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 

1. Pasal 30 menyatakan bahwa 
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut 
jenis pelayanannya terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan masyarakat. 
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan swasta. 
(4) Ketentuan persyaratan fasilitas 
pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah. 

1. Pasal 30 menyatakan bahwa 
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan 
menurut jenis pelayanannya terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan perseorangan; 
dan 
b. pelayanan kesehatan masyarakat. 
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; 
dan 
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta. 
(4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan 
wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah  
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

2. Pasal 35 menyatakan bahwa 
(1) Pemerintah daerah dapat menentukan 
jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan serta pemberian izin beroperasi 
di daerahnya. 
(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas 
pelayanan kesehatan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

2. Pasal 35 menyatakan bahwa 
Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas 
pelayanan kesehatan dan Perizinan 
Berusaha diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
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 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 

pemerintah daerah dengan  
mempertimbangkan: 
a. luas wilayah; 
b. kebutuhan kesehatan; 
c. jumlah dan persebaran penduduk; 
d. pola penyakit; 
e. pemanfaatannya; 
f. fungsi sosial; dan 
g. kemampuan dalam memanfaatkan 
teknologi. 
(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis 
fasilitas pelayanan 
kesehatan serta pemberian izin beroperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku juga untuk fasilitas pelayanan 
kesehatan asing. 
(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis 
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk 
jenis rumah sakit khusus karantina, 
penelitian, dan asilum. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penyelenggaraan fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

3. Pasal 60 menyatakan bahwa 
(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. 

3. Pasal 60 menyatakan bahwa  
(1) Setiap orang yang melakukan 
pelayanan Kesehatan tradisional yang 
menggunakan alat dan teknologi wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

4. Pasal 106 menyatakan bahwa 
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan 
hanya dapat diedarkan setelah mendapat 
izin edar. 
(2) Penandaan dan informasi sediaan 
farmasi dan alat kesehatan harus 
memenuhi persyaratan objektivitas dan 
kelengkapan serta tidak menyesatkan. 

4. Pasal 106 menyatakan bahwa 
(1) Setiap orang yang memproduksi dan 
latau mengedarkan sediaan farmasi dan 
alat kesehatan harus memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
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 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin 
edar dan memerintahkan penarikan dari 
peredaran sediaan farmasi dan alat 
kesehatan yang telah memperoleh izin 
edar, yang kemudian terbukti tidak 
memenuhi persyaratan mutu dan/atau 
keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat 
disita dan dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan 
hanya dapat diedarkan setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat berwenang mencabut 
Perizinan Berusaha dan memerintahkan 
penarikan dari peredaran sediaan farmasi 
dan alat kesehatan yang telah 
memperoleh Perizinan Berusaha, yang 
terbukti tidak memenuhi persyaratan 
mutu dan/atau keamanan danf atau 
kemanfaatan, dan alat kesehatan 
tersebut dapat disita dan dimusnahkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha terkait sediaan 
farmasi dan alat kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam 
Peraturan Pemerintah. 

5. Pasal 111 menyatakan bahwa 
(1) Makanan dan minuman yang 
dipergunakan untuk masyarakat harus 
didasarkan pada standar dan/atau 
persyaratan kesehatan. 
(2) Makanan dan minuman hanya dapat 
diedarkan setelah mendapat izin edar 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Setiap makanan dan minuman yang 
dikemas wajib diberi tanda atau label yang 
berisi: 
a. Nama produk; 
b. Daftar bahan yang digunakan; 
c. Berat bersih atau isi bersih; 
d. Nama dan alamat pihak yang 
memproduksi atau memasukan makanan 
dan minuman kedalam wilayah Indonesia; 
dan 
e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. 

5. Pasal 111 menyatakan bahwa 
(1) Makanan dan minuman yang 
dipergunakan untuk masyarakat harus 
didasarkan pada standar dan/atau 
persyaratan kesehatan. 
(2) Makanan dan minuman hanya dapat 
diedarkan setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(3) Makanan dan minuman yang tidak 
memenuhi ketentuan standar, 
persyaratan kesehatan, dan/ atau 
membahayakan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 
diedarkan, serta harus ditarik dari 
peredaran, dicabut Perrzinan Berusaha, 
dan diamankan/disita untuk 
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 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 

(4) Pemberian tanda atau label  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan secara benar dan akurat. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pemberian label sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
(6) Makanan dan minuman yang tidak 
memenuhi ketentuan standar, persyaratan 
kesehatan, dan/atau membahayakan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik 
dari peredaran, dicabut izin edar dan disita 
untuk dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha terkait makanan dan 
minuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

6. Pasal 182 menyatakan bahwa 
(1) Menteri melakukan pengawasan 
terhadap masyarakat dan setiap 
penyelenggara kegiatan yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan 
dan upaya kesehatan. 
(2) Menteri dalam melakukan pengawasan 
dapat memberikan izin terhadap setiap 
penyelengaraan upaya kesehatan. 
(3) Menteri dalam melaksanakan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan 
kepada lembaga pemerintah non 
kementerian, kepala dinas di provinsi, dan 
kabupaten/kota yang tugas pokok dan 
fungsinya di bidang kesehatan. 
(4) Menteri dalam melaksanakan 
pengawasan mengikutsertakan 
masyarakat. 

6. Pasal 182 menyatakan bahwa 
(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pengawasan terhadap 
masyarakat dan setiap penyelenggara 
kegiatan yang berhubungan dengan 
sumber daya di bidang kesehatan dan 
upaya kesehatan berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
dalam melakukan pengawasan dapat 
memberikan Perizinan Berusaha 
terhadap setiap penyelenggaraan upaya 
kesehatan berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 
(3) Pemerintah Pusat dalam 
melaksanakan pengawasan dapat 
mendelegasikan pengawasan kepada 
Pemerintah Daerah dan 
mengikutsertakan masyarakat. 

7. Pasal 183 menyatakan bahwa 
Menteri atau kepala dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 182 dalam 
melaksanakan tugasnya dapat mengangkat 
tenaga pengawas dengan tugas pokok 
untuk melakukan pengawasan terhadap 
segala sesuatu yang berhubungan dengan 
sumber daya di bidang kesehatan dan 
upaya kesehatan. 

7. Pasal 183 menyatakan bahwa 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 
dalam melaksanakan tugasnya dapat 
mengangkat tenaga pengawas 
dengan tugas pokok untuk melakukan 
pengawasan terhadap segala sesuatu 
yang berhubungan dengan sumber daya 
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 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 

di bidang kesehatan dan upaya 
kesehatan. 

8. Pasal 187 menyatakan bahwa 
Ketentuan lebih lanjut tentang 
pengawasan diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

8. Pasal 187 menyatakan bahwa 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengawasan dalam penyelenggaraan 
upaya di bidang kesehatan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

9. Pasal 188 menyatakan bahwa 
(1) Menteri dapat mengambil tindakan 
administratif terhadap tenaga kesehatan 
dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
(2) Menteri dapat mendelegasikan 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada lembaga pemerintah 
nonkementerian, kepala dinas provinsi, 
atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan 
fungsinya di bidang kesehatan. 
(3) Tindakan administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. peringatan secara tertulis; 
b. pencabutan izin sementara atau izin 
tetap. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pengambilan tindakan administratif 
sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh 
Menteri. 

9. Pasal 188 menyatakan bahwa 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dapat mengambil 
tindakan administratif terhadap tenaga 
kesehatan dan fasilitas pelayanan 
kesehatan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 

10. Pasal 197 menyatakan bahwa 
Setiap orang yang dengan sengaja 
memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak 
memiliki izin edar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 
juta rupiah). 

10. Pasal 197 menyatakan bahwa 
Setiap Orang yang dengan sengaja 
memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang 
tidak memiliki Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (1), dan ayat (2)', dipidana 
denganpidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.5OO.O0O.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah). 

 

Dari beberapa perubahan ketentuan di atas tentu sedikit banyak berpengaruh 

pada pelaksanaan dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta 

peraturan pelaksananya, adn terhadap peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 

Kesehatan tersebut diperlukan berbagai penyesuaian atau perubahan yang selaras 

dengan pengaturan yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja. 
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Adapun beberapa dampak yang perlu diperhatikan akibat adanya perubahan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: 

1. Perubahan Nomenklatur 

Pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa terhadap 

pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan Swasta, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang 

Cipta Kerja menjadi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta. Perubahan 

nomenklatur serupa juga ditemukan pada Pasal 106 yang mengatur mengenai 

sediaan farmasi. 

Perubahan ini sesungguhnya tidak berdampak, karena di dalam Undang-

Undang Kesehatan sendiri sebelumnya telah menyebutkan bahwa Pemerintah yang 

dimaksud adalah Pemerintah Pusat sama dengan yang dimaksud oleh Undang-

Undang Cipta Kerja. Penggunaan nomenklatur Pemerintah Pusat dipilih oleh 

Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan ingin menyeragamkan pilihan 

nomenklatur yang akan digunakan mengingat terdapat 78 Undang-Undang yang 

diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Sehingga dari telaah yang dilakukan tidak terdapat dampak yang akan timbul 

dari perubahan pengaturan tersebut. 

2. Perubahan Kewenangan 

Tidak sekerdar perubahan nomenklatur namun juga terdapat pergeseran 

kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang terkait dengan 

kewenangan. Di dalam Pasal 182 disebutkan bahwa Menteri melakukan 

pengawasan terhadap terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan 

yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya Kesehatan, 

namun melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang semula disebutkan Menteri 

kemudian diubah menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. Termasuk juga yang disebutkan pada Pasal 188 terkait dengan 

pengambilan tindakan administratif. Kemudian juga yang terdpat dalam Pasal 183 

terkait dengan kewenangan pengangkatan tenaga pengawas kesehatan. Hal ini 
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menunjukan bahwa sesungguhnya peran Menteri digantikan dengan Pemerintah 

Pusat. 

Pada Undang-Undang Kesehatan tidak semua kewenangan ditujukan kepada 

Menteri, tetapi ada penggunaan frasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, hal ini 

menunjukan bahwa memang terdapat pembagian kewenangan, dan ketika sebuah 

frasa Menteri diubah menjadi Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja 

hal tersebut tidak dapat diartikan semata-mata hanya perubahan nomenklatur, 

melainkan terdapat perubahan kewenangan. 

Ketentuan di atas telah mengubah kewenangan Menteri menjadi Pemerintah 

Pusat, sedangkan jika kita merujuk pada definisi yang ada pada Pasal 1 Undang-

Undang Cipta Kerja terkait dengan definisi Pemerintah Pusat adalah “Presiden 

Republik  Indonesia yang memegang kekuasaan  pemerintahan  negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945”. Yang 

menjadi persoalan apakah kegiatan yang semula dilakukan oleh Menteri kemudian 

bergeser menjadi kegiatan yang dilakukan langsung oleh Presiden? Apakah 

dilakukan oleh Presiden dengan c.q. Menteri Kesehatan atau memang tetap 

dilakukan oleh Menteri Kesehatan untuk atas nama Presiden? Hal tersebut tentu 

perlu diperjelas dalam peraturan pelaksananya. 

Dalam FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Kesehatan 

yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, 

Kemenkumham diperoleh informasi dari perwakilan Biro Hukum dan Organisasi 

Kementerian Kesehatan bahwa walaupun terdapat perubahan dari semula yang 

disebutkan Menteri kemudian menjadi Pemerintah Pusat dalam prakteknya tidaklah 

berubah, bahwa Menteri Kesehatan tetap melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan dan tidak terdapat pembentukan 

lembaga baru yang mewakili Presiden dalam melaksanakan beberapa fungsi yang 

ada di Undang-Undang Kesehatan. 

3. Perubahan Bentuk Perizinan 

Dalam beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Kesehatan 

berkaitan dengan perizinan terdapat dalam: Pasal 30 dan Pasal 35 terkait dengan 
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perizinan Fasiltas Pelayanan Kesehatan, Pasal 60 terkait dengan perizinan pelayanan 

kesehatan tradisional, Pasal 106 terkait dengan perizinan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan, Pasal 111 terkait dengan perizinan peredaran makanan dan minuman. 

Terkait dengan perizinan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 35 

terdapat hal yang masih menyisakan persoalan di dalam perumusan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Cipta Kerja langsung 

menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan 

Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah” tanpa menyebutkan 

terlebih dahulu substansi pengaturan yang hendak di ubah untuk dimasukan ke 

dalam Peraturan Pemerintah, tentu hal ini bukan semata-mata akan diatur lebih 

lanjut dalam bentuk PP, namun sesungguhnya ada materi muatan UU sebagaimana 

yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang hendak direduksi kedalam 

sebuah PP, jika memang politik hukum hendak mereduksi substansi pengaturan 

yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Kesehatan, maka seharusnya 

terdapat norma yang secara jelas mencabut atau menyatakan ketidakberlakuan 

sebuah pengaturan. 

Terkait dengan perizinan pelayanan kesehatan tradisional yang diatur dalam 

Pasal 60  pada Undang-Undang Kesehatan dimana telah terdapat peraturan 

pelaksana yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional, kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Cipta 

Kerja Pasal 60 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan 

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus memenuhi NSPK yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan juga harus memiliki izin 

berusaha. Jika kita lihat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait 

hal ini dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dari hasil telaah dan informasi 

yang diperoleh saat FGD hal ini tidak bermasalah dalam prakteknya. 

Terkait dengan perizinan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diatur dalam 

Pasal 106 yang terdapat pada Undang-Undang Kesehatan memiliki pengaturan 

terkait dengan izin edar terhadap obat dan alat kesehatan, izin edar ini 

mensyaratkan adanya keterpenuhan dari produk yang akan di sebar luaskan, 

sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih pada menitikberatkan 
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keterpenuhan izin berusaha dari perusahaan yang akan mengedarkan, padahal kita 

ketahui jenis usaha akan sangat beragam, terhadap produk obat atau alat kesehatan 

belum tentu mereka yang memproduksi sekaligus mereka pula yang memasarkan 

(meng-edarkan), terhadap pemilahan jenis usaha tersebut tentu akan sulit siapa 

yang bertanggung jawab atas pemenuhan syarat produk sebelum di edarkan, begitu 

pula sebaliknya apakah perusahaan yang hanya melakukan distribusi obat dia harus 

memenuhi NSPK yang telah ditetapkan, bagaimana pula jika sebagai importir obat 

atau alat kesehatan, oleh sebab itu harusnya dapat di pisahkan antara izin edar 

dengan izin berusaha, sehingga akan menjadi jelas siapa yang dapat bertanggung 

jawab bilamana obat atau alat kesehatan tidak memenuhi persyaratan mutu 

dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan. 

Terkait dengan perizinan peredaran makanan dan minuman sebagaimana 

diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Kesehatan dapat kita pahami bahwa 

terhadap makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus 

didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Kesehatan, hal ini menunjukan 

bahwa produk yang akan di edarkan harus memenuhi standar atau syarat yang telah 

ditentukan, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan sebuah 

produk makanan dan minuman telah memenuhi standar tersebut, bukti apa yang 

mampu mengidentifikasi keterpenuhan tersebut, sedangkan di dalam Undang-

Undang Cipta Kerja hal tersebut diubah menjadi sekedar perijinan berusaha, tentu 

tidak relevan karena pendirian usaha tidak tergantung pada produk yang akan di 

usahakannya, dan terhadap perusahaan yang telah mendapat ijin tentu tidak hanya 

memasarkan satu jenis makanan atau minuman saja, bisa jadi dalam jumlah varian 

yang banyak. Pengaturan di atas tentu masih akan menyisakan persoalan hukum ke 

depan, bilamana sebuah perusahaan digugat karena salah satu produknya apakah 

harus mencabut ijin usaha perusahaan tersebut? Padahal perusahaan tersebut 

menghasilkan banyak varian produk makanan dan minuman, oleh sebab itu 

diperlukan peraturan turunan yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum. 

4. Perubahan Sanksi  

Perubahan ini hanya yang terdapat pada Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan 

yang semula Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
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sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar akan 

dikenakan pidana penjara dan denda, yang kemudian melalui Undang-Undang Cipta 

Kerja diubah dari yang tidak memiliki izin edar menjadi yang tidak memiliki Perizinan 

Berusaha. Terkait hal ini tidak terdapat permasalahan dan semata-mata sesuai 

dengan keselarasan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikatakan sebagai 

payung dalam berbagai pengaturan di bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  mengubah konsep pengeolaan yang semula 

bersifat sentralistik menjadi otonom, dimana setiap daerah diberi kewenangan 

untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Secara 

konseptual UU Kesehatan telah mencerminkan adanya asas hukum kesehatan 

bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right 

to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak 

atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri 

(the right of self determination). Berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini, 

dimana terjadi Pandemi Covid-19, dunia kesehatan dihadapkan pada berbagai 

dinamika dan problematika yang membutuhkan respon cepat, sehingga 

rekomendasi perubahan UU Kesehatan menjadi relevan. Selain itu, UU Kesehatan 

juga mengalami perubahan akibat dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja, yang secara umum berkaitan dengan jenis perizinan di 

bidang kesehatan, kewenangan pengawasan di bidang kesehatan, perubahan 

kewenangan, dan perubahan sanksi. 

2. Pemenuhan pembentukan peraturan pelaksana dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan belum tercapai secara maksimal, karena masih terdapat peraturan 

pelaksana yang belum terbentuk, sementara juga terdapat peraturan pelaksana 

yang masih berlaku yang mendasarkan pada UU Kesehatan yang sudah dicabut (UU 

No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dan UU No. 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan). UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengatur 

secara komprehensif Hak atas data kesehatan pasien dan Hak atas informasi 

terhadap tindakan medis dan juga pengobatan yang akan atau yang telah diberikan 

oleh tenaga kesehatan. UU Kesehatan belum mengatur secara komprehensif terkait 

keberadaan mediator yang secara khusus bekerja dalam penyelesaian sengketa di 
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bidang medis dan teknologi kesehatan. Selain itu terdapat isu ketidak-tepatan 

penggunaan istilah fasilitas pelayanan kesehatan asing, ketidaktepatan pengaturan 

ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan, dan 

disharmoni pengaturan pemanfaatan mayat dalam tindakan bedah mayat anatomis 

untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. 

3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Pedoman 6 Dimensi yang dilakukan terhadap 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta peraturan 

pelaksananya, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa peraturan memiliki 

permasalahan sehingga membutuhkan perubahan. 

4. Dampak dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan terhadap lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja antara lain perubahan 

nomenklatur, kewenangan, bentuk perizinan, dan sanksi. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksananya, maka 

rekomendasi regulasi disampaikan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih dapat tetap 

dipertahankan, jika diperlukan maka dapat diubah beberapa ketentuan yang terdapat 

di dalamnya  sesuai dengan hasil analisis yang ada. 

2. Merekomendasikan untuk membentuk peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari 

perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, baik peraturan 

yang belum terbentuk atau peraturan yang masih mendasarkan pada UU Kesehatan 

lama yang telah dicabut (UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dan 

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). 

3. Beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan direkomendasikan untuk dilakukan perubahan, dengan menyesuaikan 

pada dinamika kebutuhan di bidang kesehatan dan memperhatikan dimensi-dimensi 

yang menjadi pedoman analisis dan evaluasi. 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta beberapa 

peraturan pelaksananya direkomendasikan untuk diubah dengan diselaraskan dengan 

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah: 

1. Perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM 

tenaga kesehatan. 

2. Perlu meningkatkan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan 

di seluruh Indonesia. 

3. Perlu meningkatkan ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan teknologi 

kesehatan yang berdaya saing secara internasional. 

4. Perlu mendorong pembentukan lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan 

penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan 

teknologi dan produk teknologi. 
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LAMPIRAN 

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 
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1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Pasal 8  
Setiap orang berhak memperoleh 
informasi tentang data kesehatan 
dirinya termasuk tindakan dan 
pengobatan yang telah maupun 
yang akan diterimanya dari tenaga 
kesehatan.   

Kejelasan rumusan Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Kejelasan Pengaturan ini terkait dengan perjanjian 
terapeutik yang menempatkan kedudukan 
para pihak yang seimbang, dalam transaksi 
seperti ini pasien berhak menentukan 
tindakan medis yang akan diterimanya dan ini 
harus di informasikan sebelumnya oleh tenaga 
medik yang menanganinya, menurut Munir 
Fuady hak ini digolongkan sebagai salah satu 
hak untuk menentukan dirinya sendiri (right to 
self determination). 
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana 
dengan ketiadaan pemberian informasi atas 
tindakan yang dilakukan, dan terlebih lagi 
ketiadaan persetujuan atas tindakan yang 
tertuang sebagai informed consent tersebut, 
bagaimana implikasi hukumnya, apakah hanya 
terbatas sebagai pertanggungjawaban 
keperdataan semata? 
Secara pengaturan yang ada hanya terbatas 
pada pemberian hak bagi seorang pasien, 
namun tidak memberikan  kewajiban bagi 
tenaga medik jika tidak memberikan informasi 
yang sesuai, dan juga tidak terdapat implikasi 
hukum terkait dengan hal ini, oleh sebab itu 
diperlukan adanya pengaturan yang 
memberikan rumusan yang jelas dan tegas 
terkait dengan kewajiban tenaga medik 
memberikan informasi yang sesuai bagi 
pasien. 

Ubah 
Dengan 
menambahkan 
rumusan yang 
menunjukan 
kewajiban bagi 
tenaga kesehatan 
untuk memberikan 
informasi tentang 
data kesehatan 
dirinya termasuk 
tindakan dan 
pengobatan yang 
telah maupun yang 
akan diterima bagi 
seorang pasien 

 Pasal 21  
(1)  Pemerintah mengatur 
perencanaan, pengadaan, 
pendayagunaan, pembinaan, dan 
pengawasan mutu tenaga 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal ini 
diatur ke dalam PP 67 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Di dalam 
Pasal 83 PP tersebut menyatakan Menteri 
melakukan pembinaan dan pengawasan 

Tetap 
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No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

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.   

diberlakukan 
secara 
efisien. 

terhadap semua kegiatan yang berhubungan 
dengan pelatihan di bidang kesehatan, 
namun terhadap pengaturan yang terdapat 
dalam Pasal 182 UU Cipta Kerja disebutkan 
bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pengawasan terhadap masyarakat 
dan setiap penyelenggara kegiatan yang 
berhubungan dengan sumber daya di bidang 
kesehatan dan upaya kesehatan, dari hal 
tersebut dapat terlihat bahwa PP 67 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan 
belum selaras dengan UU Cipta Kerja, 
khususnya terkait dengan pengaturan 
kewenangan pembinaan, dan pengawasan 
mutu tenaga kesehatan dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 
 

 Pasal 29  
Dalam hal tenaga kesehatan diduga 
melakukan kelalaian dalam 
menjalankan profesinya, kelalaian 
tersebut harus diselesaikan terlebih 
dahulu melalui mediasi. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien. 

Ketentuan ini menunjukan bahwa proses 
hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh 
seorang tenaga medik tidak dapat langsung di 
bawa dan diproses secara pidana, namun 
ditempuh melalui mekanisme mediasi. 
Namun dengan adanya pengaturan ini bukan 
berarti meniadakan proses pidana jika 
memang terbukti terdapat adanya unsur 
tindak pidana di dalamnya, sehingga proses 
hukum pidana benar-benar merupakan 
ultimum remedium atau sebagai upaya akhir 
dan bukan merupakan primum remedium . 

Tetap 

 Pasal 30 menyatakan bahwa 
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, 
menurut jenis pelayanannya terdiri 
atas: 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 

Telah terdapat perubahan pengaturan melalui 
Undang-Undang Cipta Kerja sehingga Pasal 30 
menjadi berbunyi: 
Pasal 30 menyatakan bahwa 

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan UU Cipta 
Kerja 
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a. pelayanan kesehatan 
perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan 
masyarakat. 
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. pelayanan kesehatan tingkat 
pertama; 
b. pelayanan kesehatan tingkat 
kedua; dan 
c. pelayanan kesehatan tingkat 
ketiga. 
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh pihak 
Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan swasta. 
(4) Ketentuan persyaratan fasilitas 
pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) 
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
(5) Ketentuan perizinan fasilitas 
pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) ditetapkan oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah. 

diberlakukan 
secara 
efisien. 

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan menurut 
jenis pelayanannya terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan masyarakat. 
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan swasta. 
(4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah  Daerah 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
Ada 3 pokok pengaturan yang berubah dalam 
hal ini, yaitu: 
Perubahan Pemerintah menjadi Pemerintah 
Pusat; 
Perizinan ditujukan terhadap objek fasilitas 
pelayanan kesehatannya, sedangkan 
perubahannya menjadi izin usahanya; 
kemudian 
Adanya NSPK terkait dengan perizinan 
berusaha yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
Yang menjadi persoalan adalah pergeseran ijin 
dari yang semula ditujukan terhadap 
keterpenuhan persyaratan fasilitas dalam 
sebuah pelayanan kesehatan, namun berganti 
dengan pada keterpenuhan pendirian badan 
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usaha (Perizinan Berusaha) yang tentu 
diantara keduanya memiliki persyaratan yang 
berbeda, hal ini tentu perlu diperdalam 
apakah dengan pergeseran perijinan yang 
coba diatur menghasilkan daya saing yang 
kompetitif yang berarti tetap terjaga fasilitas 
pelayanan kesehatannya atau malah 
sebaliknya, malah menurunkan derajat 
fasilitas pelayanan kesehatan yang telah 
terbangun sebelumnya. 

 Pasal 35 ayat (3) 
(3)  Ketentuan mengenai jumlah 
dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan serta pemberian izin 
beroperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku juga untuk 
fasilitas pelayanan kesehatan asing.   

Kejelasan rumusan Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Ketepatan Penggunaan nomenklatur fasilitas pelayanan 
kesehatan asing merupakan istilah tidak tepat 
dan menyebabkan kerancuan seolah-olah 
memang terdapat pembedaan, di dalam PP 47 
Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan juga tidak terdapat pembedaan 
khusus yang menggunakan istilah fasilitas 
pelayanan kesehatan asing, yang ada hanya 
fasilitas kesehatan yang didanai dari modal 
asing. 
Dari pengaturan yang ada di dalam PP 47 
Tahun 2016 terkait dengan pembedaan 
fasilitas dibagi menjadi: Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan  tingkat  pertama yang memberikan  
pelayanan kesehatan dasar; Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan  tingkat kedua yang 
memberikan  pelayanan  kesehatan 
spesialistik; dan   Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan  tingkat  ketiga yang memberikan  
pelayanan  kesehatan subspesialistik. 

Ubah 

 Pasal 38 ayat (2) 
Pengembangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diarahkan 
terutama untuk obat dan vaksin 

Kejelasan rumusan Kesesuaian 
dengan 
sistematika dan 
teknik 
penyusunan 

Ketentuan 
Umum: Berisi 
batasan 
pengertian 
atau definisi 

Di dalam pengaturan ini terdapat istilah 
vaksin, namun belum masuk kedalam 
ketentuan umum, berbeda dengan obat yang 
telah tercantum dalam ketentuan umum pada 
pasal 1 angka 9. Definisi vaksin sendiri pada 

Ubah 
 
Dengan 
menambahkan 
definisi Vaksin 
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baru serta bahan alam yang 
berkhasiat obat. 

peraturan 
perundang- 
undangan 

beberapa Peraturan Menteri Kesehatan telah 
didefinisikan secara konsisten yaitu: 
“vaksin adalah produk biologi yang berisi 
antigen berupa mikroorganisme yang sudah 
mati atau masih hidup yang dilemahkan, 
masih utuh atau bagiannya, atau berupa 
toksin mikroorganisme yang telah diolah 
menjadi toksoid atau protein rekombinan, 
yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang 
bila diberikan kepada seseorang akan 
menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif 
terhadap penyakit tertentu”. 

dalam ketentuan 
umum 

 Pasal 40  
(1)  Pemerintah menyusun daftar 
dan jenis obat yang secara esensial 
harus tersedia bagi kepentingan 
masyarakat.  
(2)  Daftar dan jenis obat 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditinjau dan disempurnakan 
paling lama setiap 2 (dua) tahun 
sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan dan teknologi.  
(3)  Pemerintah menjamin agar obat 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tersedia secara merata dan 
terjangkau oleh masyarakat. 
(4)  Dalam keadaan darurat, 
Pemerintah dapat melakukan 
kebijakan khusus untuk pengadaan 
dan pemanfaatan perbekalan 
kesehatan.  
(5)  Ketentuan mengenai keadaan 
darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan dengan 

Kejelasan rumusan Kesesuaian 
dengan 
sistematika dan 
teknik 
penyusunan 
peraturan 
perundang- 
undangan 

Ketentuan 
Umum: Berisi 
batasan 
pengertian 
atau definisi 

Dari pengaturan ini hanya ditujukan kepada 
“obat” padahal pada pengaturan sebelumnya 
perbekalan kesehatan tidak hanya obat, tetapi 
termasuk juga vaksin di dalamnya, terlebih lagi 
jika dihubungkan dengan kondisi pandemi 
saat ini yang membutuhkan pengadaan vaksin 
yang berasal dari pengembangan riset-riset 
yang ada. Seharusnya pengaturan yang ada di 
dalam ketentuan ini juga dapat 
mengakomodir ketentuan mengenai vaksin 
sehingga dapat menjadi payung hukum bagi 
ketersediaan vaksin sebagai perbekalan 
kesehatan. 

Ubah 
Dengan 
menambahkan 
ketentuan terkait 
dengan Vaksin 
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mengadakan pengecualian 
terhadap ketentuan paten sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur paten.   
(6)  Perbekalan kesehatan berupa 
obat generik yang termasuk dalam 
daftar obat esensial nasional harus  
dijamin ketersediaan dan 
keterjangkauannya, sehingga 
penetapan harganya dikendalikan 
oleh Pemerintah.  
(7)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perbekalan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 Pasal 43  
(1)  Pemerintah membentuk 
lembaga yang bertugas dan 
berwenang melakukan penapisan, 
pengaturan, pemanfaatan, serta 
pengawasan terhadap penggunaan  
teknologi dan produk teknologi.   
(2)  Pembentukan lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Dari ketentuan tersebut mengamanahkan 
pembentukan lembaga khusus yang 
bertanggung jawab atas pengawasan dan 
penggunaan tekonologi dan produk teknologi 
di bidang kesehatan, namun hingga saat ini 
amanah pembentukan peraturan pemerintah 
yang menjadi dasar pembentukan lembaga 
tersebut.  
Perkembangan terakhir yang ada masih 
sebatas dalam bentuk Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan. 
 

Tetap 
 
Perlu untuk 
mendorong 
pembentukan 
lembaga dimaksud 

 Pasal 44  
(1)  Dalam mengembangkan 
teknologi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji 
coba teknologi atau produk 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Uji coba teknologi atau produk teknologi 
terhadap manusia atau hewan diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah, namun 
peraturan dimaksud masih belum mendapat 
pengaturan, perkembangan terakhir yang ada 
masih sebatas dalam bentuk Rancangan 

Tetap 
 
Perlu untuk di 
dorong 
pembentukan 
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teknologi terhadap manusia atau 
hewan.   
(2)  Uji coba sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan 
jaminan tidak merugikan manusia 
yang dijadikan uji coba.   
(3)   Uji coba sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh orang 
yang berwenang dan dengan 
persetujuan orang yang dijadikan 
uji coba.   
(4)   Penelitian terhadap hewan 
harus dijamin untuk melindungi 
kelestarian hewan tersebut serta 
mencegah dampak buruk yang tidak 
langsung bagi kesehatan manusia.   
(5)   Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan uji coba 
terhadap manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan. 
 
Catatan: 
Peraturan terkait yang saat ini ada yaitu: 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 
Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian 
Teknologi Kesehatan (Health Technology 
Assessment) Dalam Program Jaminan 
Kesehatan Nasional 

peraturan 
pelaksananya 

 Pasal 45  
(1)  Setiap orang dilarang 
mengembangkan teknologi 
dan/atau produk teknologi yang 
dapat berpengaruh dan membawa 
risiko buruk terhadap kesehatan 
masyarakat.   
(2)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengembangan teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Pasal ini jika dilihat rumusannya adalah 
berupa larangan yang memberikan 
pembatasan, namun hal ini tidak dilengkapi 
dengan sanksi bilamana terdapat 
pelanggarann terhadap hal tersebut. 
Walaupun akan diatur lebih lanjut dalam 
sebuah Peraturan Pemerintah, namun 
cantolan hukuman seharusnya ada pada 
Undang-Undang ini, terlebih lagi bila dilihat 
dari dampak yang ditimbulkan akibat dari 
ketidak terpenuhan Pasal tersebut yang dapat 
membahayakan masyarakat. 

Ubah 
 
Dengan 
menambahkan 
ketentuan 
mengenai Sanksi 
terhadap 
pengaturan 
tersebut 

 Pasal 55  Efektivitas 
Pelaksanaan 

  Ketentuan ini di tindaklanjuti dengan 
dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tetap 
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(1)  Pemerintah wajib menetapkan 
standar mutu pelayanan kesehatan.   
(2)  Standar mutu pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.   

Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal, yang kemudian di susun peraturan 
yang lebih bersifat operasional yaitu melalui 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan 
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesehatan. 

 Pasal 56  
(1)  Setiap orang berhak menerima 
atau menolak sebagian atau seluruh 
tindakan pertolongan yang akan 
diberikan kepadanya setelah 
menerima dan memahami 
informasi mengenai tindakan 
tersebut secara lengkap.   
(2)  Hak menerima atau menolak 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku pada:  
a.  penderita penyakit yang 
penyakitnya dapat secara cepat 
menular ke dalam masyarakat yang 
lebih luas;  
b.  keadaan seseorang yang tidak 
sadarkan diri; atau   
c.  gangguan mental berat.   
(3)  Ketentuan mengenai hak 
menerima atau menolak 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Ketercapaian 
hasil 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 
pembentukan 
peraturan 

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi 
penolakan sebagian masyarakat terhadap 
kewajiban mengikuti atau melakukan 
vaksinasi, karena pemberian vaksin dianggap 
sebagai hak yang bisa di tolak.  
Pengaturan yang terdapat dalam Pasal ini juga 
tidak bisa menjadi dasar untuk menghilangkan 
hak menerima atau menolak, karena hak 
tersebut hanya dikecualikan terhadap 
penderita penyakit yang penyakitnya dapat 
secara cepat menular ke dalam masyarakat 
yang lebih luas, sedangkan penerima vaksin 
adalah orang yang sehat, sehingga pasal ini 
tidak dapat diterapkan sebagai dasar 
pengenaan kewajiban vaksinasi. 

Tetap 

 Pasal 58  
(1)  Setiap orang berhak menuntut 
ganti rugi terhadap seseorang, 
tenaga kesehatan, dan/atau 
penyelenggara kesehatan yang 

Disharmoni 
Pengaturan 

Hak Ada 
Pengaturan 
mengenai Hak 
yang tidak 
konsisten/sali

Antara ayat (1) dan ayat (2) tidak terjadi 
konsistensi, ayat (1) menekankan terhadap 
perbuatan kesalahan atau kelalaian pelayanan 
kesehatan yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan, tidak dibatasi yang menjadi 

Ubah 
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menimbulkan kerugian akibat 
kesalahan atau kelalaian dalam 
pelayanan kesehatan yang 
diterimanya.   
(2)  Tuntutan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku bagi tenaga 
kesehatan yang melakukan 
tindakan penyelamatan nyawa atau 
pencegahan kecacatan seseorang 
dalam keadaan darurat.   
(3)  Ketentuan mengenai tata cara 
pengajuan tuntutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

ng 
bertentangan 
antar pasal 
(dalam 
peraturan 
yang sama). 

penyebab atau yang melatar belakangi 
tindakan tersebut, kemudian pada ayat (2) 
baru adanya pengecualian terkait dengan 
tindakan penyelamatan nyawa atau 
pencegahan kecacatan seseorang dalam 
keadaan darurat, yang menjadi permasalahan 
adalah apakah tindakan penyelamatan nyawa 
atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 
keadaan darurat boleh ada 
kesalahan/kelalaian di dalamnya? Apakah jika 
memang terbukti salah/lalai hal itu tidak bisa 
dilakukan penuntutan secara hukum. 
Seharusnya pengaturan ini berhenti cukup 
pada ayat (1) yang secara jelas bahwa tenaga 
kesehatan yang salah/lalai lah yang bisa 
dituntut ganti rugi, dan tidak perlu ada hal 
yang menjadi persyaratan kualifikasi terhadap 
tindakan. 

 Pasal 59  
(1) Berdasarkan cara 
pengobatannya, pelayanan 
kesehatan tradisional terbagi 
menjadi:  
a.  pelayanan kesehatan tradisional 
yang menggunakan keterampilan; 
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 keamanannya serta tidak 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini telah ditindaklanjuti dengan 
dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 
103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 
Tradisional  

Tetap 
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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.   

 Pasal 60  
(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.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Pengaturan ini sudah diatur di dalam Pasal 23 
dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 
103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 
Tradisional  

Tetap 

 Pasal 61  
(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 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Pengaturan ini sudah diatur di dalam Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional  

Tetap 
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pada keamanan, kepentingan, dan 
perlindungan masyarakat.   

 Pasal 64  
(1)   Penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan dapat 
dilakukan melalui transplantasi 
organ dan/atau jaringan tubuh, 
implan obat dan/atau alat 
kesehatan, bedah plastik dan 
rekonstruksi, serta penggunaan sel 
punca.   
(2)  Transplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
hanya untuk tujuan kemanusiaan 
dan dilarang untuk dikomersialkan.   
(3)  Organ dan/atau jaringan tubuh 
dilarang diperjualbelikan dengan 
dalih apapun.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 
tentang Transplantasi Organ dan Jaringan 
Tubuh. 
Pengaturan ini juga telah terdapat sanksi bagi 
yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 
64 ayat (3) sebagaimana diatur Pasal 192 yang 
memberikan ancaman hukum 10 tahun dan 
denda 1 milyar.sebelum PP No 53 Tahun 2021 
lahir, kementerian Kesehatan telah 
menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ. 
 

Tetap 

 Pasal 65  
(1)  Transplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh hanya dapat 
dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu dan 
dilakukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan tertentu.   
(2)  Pengambilan organ dan/atau 
jaringan tubuh dari seorang donor 
harus memperhatikan kesehatan 
pendonor yang bersangkutan dan 
mendapat persetujuan pendonor 
dan/atau ahli waris atau 
keluarganya.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 
tentang Transplantasi Organ dan Jaringan 
Tubuh. 

Tetap 
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(3)  Ketentuan mengenai syarat dan 
tata cara penyelenggaraan 
transplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  
ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah.   

 Pasal 69  
(1)  Bedah plastik dan rekonstruksi 
hanya dapat dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang mempunyai 
keahlian dan kewenangan untuk itu.   
(2)  Bedah plastik dan rekonstruksi 
tidak boleh bertentangan dengan 
norma yang berlaku dalam 
masyarakat dan tidak ditujukan 
untuk mengubah identitas.   
(3)  Ketentuan mengenai syarat dan 
tata cara bedah plastik dan 
rekonstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Sampai dengan saat ini belum terdapat aturan 
yang secara khusus mengatur mengenai 
bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana 
di delegasikan dalam bentuk peraturan 
pemerintah. 

Tetap 

 Pasal 70  
(1)  Penggunaan sel punca hanya 
dapat dilakukan untuk tujuan 
penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan, serta 
dilarang digunakan untuk tujuan 
reproduksi.   
(2)  Sel punca sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
berasal dari sel punca embrionik.   
(3)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penggunaan sel punca 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Terkait dengan ketentuan ini telah terdapat 
beberapa aturan terkait yang telah dibentuk 
oleh Kementerian Kesehatan, yaitu: 

- Permenkes No. 48 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah 
Tali Pusat 

- Permenkes No. 50 Tahun 2012 tentang 
Penyelnggaraan Laboratorium 
Pengelolaan Sel Punca Untuk Aplikasi 
Klinis 

Tetap 
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sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri.   

- Permenkes No. 63 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Bank Jaringan 
dan/atau Sel. 

- Permenkes No. 32 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca 
dan/atau Sel 

 Pasal 74  
(1)  Setiap pelayanan kesehatan 
reproduksi yang bersifat promotif, 
preventif, kuratif, dan/atau 
rehabilitatif, termasuk reproduksi 
dengan bantuan dilakukan secara 
aman dan sehat dengan 
memperhatikan aspek-aspek yang 
khas, khususnya reproduksi 
perempuan.   
(2)  Pelaksanaan pelayanan 
kesehatan reproduksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tidak bertentangan dengan 
nilai agama dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   
(3)  Ketentuan mengenai reproduksi 
dengan bantuan  
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dengan  
Peraturan Pemerintah.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini telah diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 
Tentang Kesehatan Reproduksi 

Tetap 

 Pasal 90  
(1)  Pemerintah bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pelayanan darah 
yang aman, mudah diakses, dan 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan larangan penjualan darah juga 
telah terdapat pengaturan penganaan sanksi 
pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 
195 dengan ancaman penjara paling lama 5 
tahun dan denda paling banyak 500 juta, 
namun banyak masyarakat yang tidak 
mengetahui bahwa pembebanan biaya terkait 
dengan darah yang harus di bayarkan terkait 

Tetap 
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(2) Pemerintah menjamin 
pembiayaan dalam 
penyelenggaraan pelayanan darah.   
(3)  Darah dilarang diperjualbelikan 
dengan dalih apapun.   

dengan Biaya Pengganti Proses Pengolahan 
Darah (BPPD), oleh sebab itu perlu adanya 
sosialisasi terkait dengan hal tersebut. 

 Pasal 92  
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelayanan darah diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pelayanan Darah 

Tetap 

 Pasal 98  
(1)  Sediaan farmasi dan alat 
kesehatan harus aman, 
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, 
dan terjangkau.  
(2)  Setiap orang yang tidak memiliki 
keahlian dan kewenangan dilarang 
mengadakan, menyimpan, 
mengolah, mempromosikan, dan 
mengedarkan obat dan bahan yang 
berkhasiat obat.   
(3)  Ketentuan mengenai 
pengadaan, penyimpanan, 
pengolahan, promosi, pengedaran 
sediaan farmasi dan alat kesehatan 
harus memenuhi standar mutu 
pelayanan farmasi yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini telah diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 
Alat Kesehatan 

Tetap 

 Pasal 101  
(1)  Masyarakat diberi kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk 
mengolah, memproduksi, 
mengedarkan, mengembangkan, 
meningkatkan, dan menggunakan 
obat tradisional yang dapat 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini telah diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah 
No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 
Kesehatan Tradisional 

Tetap 
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dipertanggungjawabkan manfaat 
dan keamanannya. 
(2)  Ketentuan mengenai mengolah, 
memproduksi, mengedarkan, 
mengembangkan, meningkatkan, 
dan menggunakan obat tradisional 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 Pasal 105  
(1)  Sediaan farmasi yang berupa 
obat dan bahan baku obat harus 
memenuhi syarat farmakope 
Indonesia atau buku standar 
lainnya.  
(2)  Sediaan farmasi yang berupa 
obat tradisional dan kosmetika 
serta alat kesehatan harus 
memenuhi standar dan/atau 
persyaratan yang ditentukan. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Di dalam peraturan tersebut mensyaratkan 
adanya keterpenuhan persyaratan yang telah 
di tetapkan terhadap obat, bahan baku obat, 
obat tradisional dan komestika, dan juga alat 
kesehatan, beberapa standar yang ada saat ini 
seperti  
- PERMENKES No. 2 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada 
Instalasi Farmasi Pemerintah 

- PERMENKES No. 54 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan 

- PERMENKES No. 1189/MENKES/PER/VIII
/2010 Tahun 2010 tentang Produksi Alat 
Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga 

 
 

Tetap 

 Pasal 106  
(1)  Sediaan farmasi dan alat 
kesehatan hanya dapat diedarkan 
setelah mendapat izin edar.  
(2)  Penandaan dan informasi 
sediaan farmasi dan alat kesehatan 
harus memenuhi persyaratan 
objektivitas dan kelengkapan serta 
tidak menyesatkan.  

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien. 

Ketentuan ini mendapatkan pengubahan 
melalui Undang-Undang Cipta Kerja yaitu: 
Pasal 106 menyatakan bahwa 
(1) Setiap orang yang memproduksi dan atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan alat 
kesehatan harus memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan UU Cipta 
Kerja 
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(3)  Pemerintah berwenang 
mencabut izin edar dan 
memerintahkan penarikan dari 
peredaran sediaan farmasi dan alat 
kesehatan yang telah memperoleh 
izin edar, yang kemudian terbukti 
tidak memenuhi persyaratan mutu 
dan/atau keamanan dan/atau 
kemanfaatan, dapat disita dan 
dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya 
dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berwenang 
mencabut Perizinan Berusaha dan 
memerintahkan penarikan dari peredaran 
sediaan farmasi dan alat kesehatan yang 
telah memperoleh Perizinan Berusaha, yang 
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu 
dan/atau keamanan dan atau kemanfaatan, 
dan alat kesehatan tersebut dapat disita dan 
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan 
Berusaha terkait sediaan farmasi dan alat 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
Pasal 106 yang terdapat pada UU Kesehatan 
memiliki pengaturan terkait dengan izin edar 
terhadap obat dan alat kesehatan, izin edar ini 
mensyaratkan adanya keterpenuhan dari 
produk yang akan di sebar luaskan, sedangkan 
di dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih 
pada menitikberatkan keterpenuhan izin 
berusaha dari perusahaan yang akan 
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mengedarkan, padahal kita ketahui jenis 
usaha akan sangat beragam, terhadap produk 
obat atau alat kesehatan belum tentu mereka 
yang memproduksi sekaligus mereka pula 
yang memasarkan (meng-edarkan), terhadap 
pemilahan jenis usaha tersebut tentu akan 
sulit siapa yang bertanggung jawab atas 
pemenuhan syarat produk sebelum di 
edarkan, begitu pula sebaliknya apakah 
perusahaan yang hanya melakukan distribusi 
obat dia harus memenuhi NSPK yang telah 
ditetapkan, bagaimana pula jika sebagai 
importir obat atau alat kesehatan, oleh sebab 
itu harusnya dapat di pisahkan antara izin edar 
dengan izin berusaha, sehingga akan menjadi 
jelas siapa yang dapat bertanggung jawab 
bilamana obat atau alat kesehatan tidak 
memenuhi persyaratan mutu dan/atau 
keamanan dan/atau kemanfaatan. 

 Pasal 107  
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengamanan sediaan farmasi dan 
alat kesehatan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Walaupun pasal 106 di ubah melalui Undang-
Undang Cipta Kerja, namun terkait dengan 
ketentuan yang ada pada Pasal 107 tetap 
dioperasionalkan melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat 
Kesehatan 

Tetap 

 Pasal 108  
(1)  Praktik kefarmasiaan yang 
meliputi pembuatan termasuk 
pengendalian mutu sediaan 
farmasi, pengamanan, pengadaan, 
penyimpanan dan pendistribusian 
obat, pelayanan obat atas resep 
dokter, pelayanan informasi obat 
serta pengembangan obat, bahan 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini ditindak lanjuti melalui 
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 
tentang Pekerjaan Kefarmasian 

Tetap 
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obat dan obat tradisional harus 
dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Ketentuan mengenai 
pelaksanaan praktik kefarmasian 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 Pasal 111 
(1)  Makanan dan minuman yang 
dipergunakan untuk masyarakat 
harus didasarkan pada standar 
dan/atau persyaratan kesehatan.   
(2) Makanan dan minuman hanya 
dapat diedarkan setelah mendapat 
izin edar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   
(3) Setiap makanan dan minuman 
yang dikemas wajib diberi tanda 
atau label yang berisi:  
a.  Nama produk;     
b.  Daftar bahan yang digunakan;  
c.  Berat bersih atau isi bersih; 
d.  Nama dan alamat pihak yang 
memproduksi atau memasukan 
makanan dan minuman kedalam  
wilayah Indonesia; dan  
e.  Tanggal, bulan dan tahun 
kadaluwarsa.   
(4) Pemberian tanda atau label 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien. 

Ketentuan ini diubah melalui Undang-Undang 
Cipta Kerja sebagai berikut: 
Pasal 111 menyatakan bahwa 
(1) Makanan dan minuman yang 
dipergunakan untuk masyarakat harus 
didasarkan pada standar dan/atau 
persyaratan kesehatan. 
(2) Makanan dan minuman hanya dapat 
diedarkan setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
(3) Makanan dan minuman yang tidak 
memenuhi ketentuan standar, persyaratan 
kesehatan, dan/ atau membahayakan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilarang untuk diedarkan, serta harus 
ditarik dari peredaran, dicabut Perrzinan 
Berusaha, dan diamankan/disita untuk 
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan UU Cipta 
Kerja 
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(1) harus dilakukan secara benar 
dan akurat.   
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara pemberian label 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.   
(6) Makanan dan minuman yang 
tidak memenuhi ketentuan standar, 
persyaratan kesehatan, dan/atau 
membahayakan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilarang untuk diedarkan, ditarik 
dari peredaran, dicabut izin edar 
dan disita untuk dimusnahkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.   

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan 
Berusaha terkait makanan dan minuman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Dari ketentuan tersebut dapat kita pahami 
bahwa terhadap makanan dan minuman yang 
dipergunakan untuk masyarakat harus 
didasarkan pada standar dan/atau 
persyaratan Kesehatan, hal ini menunjukan 
bahwa produk yang akan di edarkan harus 
memenuhi standar atau syarat yang telah 
ditentukan, namun yang menjadi persoalan 
adalah bagaimana menentukan sebuah 
produk makanan dan minuman telah 
memenuhi standar tersebut, bukti apa yang 
mampu mengidentifikasi keterpenuhan 
tersebut, sedangkan jika dikaitkan dengan 
perijinan berusaha tentu tidak relevan karena 
pendirian usaha tidak tergantung pada produk 
yang akan di usahakannya, dan terhadap 
perusahaan yang telah mendapat ijin tentu 
tidak hanya memasarkan satu jenis makanan 
atau minuman saja, bisa jadi dalam jumlah 
varian yang banyak.  
Pengaturan di atas tentu masih akan 
menyisakan persoalan hukum ke depan, 
bilamana sebuah perusahaan digugat karena 
salah satu produknya apakah harus mencabut 
ijin usaha perusahaan tersebut? Padahal 
perusahaan tersebut menghasilkan banyak 
varian produk makanan dan minuman, oleh 
sebab itu diperlukan peraturan turunan yang 
lebih jelas agar tercipta kepastian hukum 

 Pasal 116  Efektivitas 
Pelaksanaan 

  Ketentuan ini lebih lanjuti di atur melalui 
Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 

Tetap 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengamanan bahan yang 
mengandung zat adiktif ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan 
Perundang-
Undangan 

tentang Pengamanan Bahan Yang 
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau Bagi Kesehatan 

 Pasal 120  
(1)  Untuk kepentingan pendidikan 
di bidang ilmu kedokteran dan 
biomedik dapat dilakukan bedah 
mayat anatomis di rumah sakit 
pendidikan atau di institusi 
pendidikan kedokteran.   
(2)  Bedah mayat anatomis 
sebagaimana dimaksud pada   ayat 
(1) hanya dapat dilakukan terhadap 
mayat yang tidak dikenal atau 
mayat yang tidak diurus oleh 
keluarganya, atas persetujuan 
tertulis orang tersebut semasa 
hidupnya atau persetujuan tertulis 
keluarganya.    
(3)  Mayat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus telah 
diawetkan, dipublikasikan untuk 
dicarikan keluarganya, dan 
disimpan sekurang-kurangnya 1 
(satu) bulan sejak kematiannya.   
(4)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai bedah mayat anatomis 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dengan  Peraturan Menteri.   

Kejelasan Rumusan Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Tidak 
menimbulkan 
ambiguitas/m
ultitafsir 

Ketentuan pada ayat (2) di dalam rumusannya 
menimbulkan multi-tafsir, dimana objek 
pengaturan adalah mayat yang tidak dikenal 
atau mayat yang tidak diurus oleh 
keluarganya, namun pemanfaatan mayat 
tersebut harus atas persetujuan tertulis dari 
orang tersebut semasa hidupnya atau 
keluarganya, yang menjadi persoalan adalah 
bagaimana jika tidak mendapatkan 
persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan tersebut? Padahal bedah 
mayat anatomis hanya dapat dilakukan 
terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat 
yang tidak diurus oleh keluarganya.  
Seharusnya rumusan yang bisa di ambil 
adalah: 
“(2)  Bedah mayat anatomis sebagaimana 
dimaksud pada   ayat (1) hanya dapat 
dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal,  
mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, 
mayat yang atas persetujuan tertulis orang 
tersebut semasa hidupnya atau mayat yang 
telah mendapat persetujuan tertulis 
keluarganya.” 
 
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di atur 
dalam ayat (4) sampai saat ini juga belum ada 
Peraturan Menteri yang mengatur hal 
tersebut, namun masih mendasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 
tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat 

Ubah 
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Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau 
Jaringan Tubuh Manusia 
 

 Pasal 122  
(1)  Untuk kepentingan penegakan 
hukum dapat dilakukan bedah 
mayat forensik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.   
(2)  Bedah mayat forensik 
sebagaimana dimaksud pada   ayat 
(1) dilakukan oleh dokter ahli 
forensik, atau oleh dokter lain 
apabila tidak ada dokter ahli 
forensik dan perujukan ke tempat 
yang ada dokter ahli forensiknya 
tidak dimungkinkan.   
(3)  Pemerintah dan pemerintah 
daerah bertanggung jawab atas 
tersedianya pelayanan bedah 
mayat forensik di wilayahnya.   
(4)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan bedah 
mayat forensik diatur dengan 
Peraturan Menteri.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di atur 
dalam ayat (4) sampai saat ini juga belum ada 
Peraturan Menteri yang mengatur hal 
tersebut, namun masih mendasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 
tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat 
Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau 
Jaringan Tubuh Manusia 

Tetap 

 Pasal 123  
(1)  Pada tubuh yang telah terbukti 
mati batang otak dapat dilakukan 
tindakan pemanfaatan organ 
sebagai donor untuk kepentingan 
transplantasi organ.   
(2)  Tindakan pemanfaatan organ 
donor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi ketentuan  
peraturan perundang-undangan.   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini lebih lanjut telah diatur dalam 
PERMENKES No. 37 Tahun 2014 tentang 
Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ 
Donor 
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(3)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penentuan kematian dan 
pemanfaatan organ donor 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri.   

 Pasal 126   
 (1)  Upaya kesehatan ibu harus 
ditujukan untuk menjaga kesehatan 
ibu sehingga mampu melahirkan 
generasi yang sehat dan berkualitas 
serta mengurangi angka kematian 
ibu. 
(2)  Upaya kesehatan ibu 
sebagaimana dimaksud pada    ayat 
(1) meliputi upaya promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif.  
(3)  Pemerintah menjamin 
ketersediaan tenaga, fasilitas, alat 
dan obat dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan ibu secara 
aman, bermutu, dan terjangkau.  
(4)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelayanan kesehatan ibu 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini lebih lanjut telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 
Tentang Kesehatan Reproduksi 

Tetap 

 Pasal  127  
(1)  Upaya kehamilan di luar cara 
alamiah hanya dapat dilakukan oleh 
pasangan suami istri yang sah 
dengan ketentuan:  
a.  hasil pembuahan sperma dan 
ovum dari suami istri yang 
bersangkutan ditanamkan dalam 
rahim istri dari mana ovum berasal;   

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini lebih lanjut telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 
Tentang Kesehatan Reproduksi. 
Ketentuan ini khususnya pada ayat (1) huruf a 
tetap harus dipertahankan, karena 
berdasarkan ketentuan ini dilarang berasal 
dari hasil pembuahan sperma dan ovum yang 
bukan dari suami istri, pengaturan ini juga 

Tetap 
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b.  dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu; dan  
c.  pada fasilitas pelayanan 
kesehatan tertentu.  
(2)  Ketentuan mengenai 
persyaratan kehamilan di luar cara  
alamiah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

tidak membuka jalan untuk dibentuknya Bank 
Sperma di Indonesia. 
Di Indonesia sendiri, keberadaan bank sperma 
telah mendapat fatwa haram oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2010 
silam. Selain bertentangan dengan hukum 
agama Islam, mendonorkan dan/atau 
memperjualbelikan sperma juga dianggap 
mampu menimbulkan kekacauan asal-usul 
dan identitas anak. 
dan untuk mendirikan bank sperma juga 
haram sebagaimana di sampaikan oleh Wakil 
Sekretaris Komisi Fatwa MUI. 

 Pasal 129  
(1) Pemerintah bertanggung jawab 
menetapkan kebijakan dalam 
rangka menjamin hak bayi untuk 
mendapatkan air susu ibu secara 
eksklusif.  
(2)  Ketentuan lebih lanjut 
sebagaimana dimaksud pada   ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini lebih lanjut telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20012 
Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif 

Tetap 

 Pasal 130  
Pemerintah wajib memberikan 
imunisasi lengkap kepada setiap 
bayi dan anak. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini telah mewajibkan Pemerintah 
untuk menyelenggarakan imunisasi lengkap 
kepada setiap bayi dan anak dan menanggung 
pembiayaan terhadap hal tersebut, 
berdasarkan 28 ayat (1) 
PERMENKES No. 12 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Imunisasi yang 
menyebutkan: Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota bertanggung jawab 
menyiapkan biaya operasional untuk 
pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin 
dan imunisasi tambahan di Puskesmas, 

Tetap 
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posyandu, sekolah, dan pos 
pelayanan imunisasi lainnya. Kemudian pada  
Pasal 47 ayat (1) bahwa Menteri, Pemerintah 
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
penyelenggaraan imunisasi yang dilaksanakan 
oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan 
secara berkala, berjenjang, dan 
berkesinambungan. (2) Dalam hal 
pengawasan terhadap Vaksin 
untuk imunisasi , selain dilaksanakan oleh 
Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, juga 
dilakukan oleh kepala badan yang memiliki 
tugas dan tanggung jawab di bidang 
pengawasan obat dan makanan. (3) 
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk 
meningkatkan cakupan dan kualitas 
pelayanan imunisasi 

 Pasal 151  
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
upaya kesehatan jiwa diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini malah mendapatkan 
pengaturan khusus melalui Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

Tetap 

 Pasal 157  
(1)  Pencegahan penularan penyakit 
menular wajib dilakukan oleh 
masyarakat termasuk penderita 
penyakit menular melalui perilaku 
hidup bersih dan sehat.   
(2)  Dalam pelaksanaan 
penanggulangan penyakit menular,  

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam 
PERMENKES No. 82 Tahun 2014 tentang 
Penanggulangan Penyakit Menular, namun 
pada saat ini setelah terjadinya pandemi 
covid19 telah terdapat berbagai aturan yang 
diterbitkan sebagai landasan dalam 
penanganan dan penanggulangan wabah 
penyakit menular tersebut. Sebagai contoh  
terbitnya PERMENKES No. 10 Tahun 2021 

Tetap 
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tenaga kesehatan yang berwenang 
dapat memeriksa tempat-tempat 
yang dicurigai berkembangnya 
vektor dan sumber penyakit lain.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyakit menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) 
 
 

 Pasal 167  
(1)  Pengelolaan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat melalui pengelolaan 
administrasi kesehatan, informasi 
kesehatan, sumber daya kesehatan, 
upaya kesehatan, pembiayaan 
kesehatan, peran serta dan 
pemberdayaan masyarakat, ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
bidang kesehatan, serta pengaturan 
hukum kesehatan secara terpadu 
dan saling mendukung guna 
menjamin tercapainya derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya.  
(2)  Pengelolaan kesehatan 
dilakukan secara berjenjang di 
pusat dan daerah.  
(3)  Pengelolaan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuat dalam suatu sistem 
kesehatan nasional.   
(4)  Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Ketentuan lebih lanjut di atur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional 

Tetap 
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dan ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

 Pasal 168  
(1) Untuk menyelenggarakan upaya 
kesehatan yang efektif dan efisien 
diperlukan informasi kesehatan.  
(2) Informasi kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada      ayat 
(1) dilakukan melalui sistem 
informasi dan melalui lintas sektor.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
sistem informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Saat ini baru ada 
PERMENKES No. 97 Tahun 2015 tentang Peta 
Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-
2019, sedangkan pengaturan lebih lanjut 
dalam bentuk Peraturan Pemerintah belum 
dibentuk 
 

Tetap 

 Pasal 172  
(1)  Alokasi pembiayaan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
171 ayat (3) ditujukan untuk 
pelayanan kesehatan di bidang 
pelayanan publik, terutama bagi 
penduduk miskin, kelompok lanjut 
usia, dan anak terlantar.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara alokasi pembiayaan 
kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Hingga saat ini belum ditetapkan dan masih 
dalam bentuk RPP tentang Pembiayaan 
Kesehatan 

Tetap 

 Pasal 175  
Badan pertimbangan kesehatan 
merupakan badan independen, 
yang memiliki tugas, fungsi, dan 
wewenang di bidang kesehatan. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Lembaga ini memiliki fungsi yang sangat besar 
dengan payung hukum pembentukan melalui  
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Badan Pertimbangan Kesehatan 
Nasional. 
Dalam implementasinya Badan Pertimbangan 
ini belum berjalan efektif dan tidak terlihat 
kiprah pelaksanaannya. 

Cabut 
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 Pasal 177  
(1)  BPKN dan BPKD berperan 
membantu pemerintah dan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan sesuai dengan lingkup 
tugas masing-masing.  
(2)  BPKN dan BPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas dan wewenang antara lain:  
a.  menginventarisasi masalah 
melalui penelaahan terhadap 
berbagai informasi dan data yang 
relevan atau berpengaruh terhadap 
proses pembangunan kesehatan; 
b.  memberikan masukan kepada 
pemerintah tentang sasaran 
pembangunan kesehatan selama 
kurun waktu 5 (lima) tahun;  
c.  menyusun strategi pencapaian 
dan prioritas kegiatan 
pembangunan kesehatan;  
d.  memberikan masukan kepada 
pemerintah dalam pengidentifikasi 
dan penggerakan sumber daya 
untuk pembangunan kesehatan;  
e.  melakukan advokasi tentang 
alokasi dan penggunaan dana dari 
semua sumber agar 
pemanfaatannya efektif, efisien, 
dan sesuai dengan strategi yang 
ditetapkan;  
f.  memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan pembangunan 
kesehatan; dan  

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Lembaga ini memiliki fungsi yang sangat besar 
dengan payung hukum pembentukan melalui  
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Badan Pertimbangan Kesehatan 
Nasional  
 
Dalam implementasinya Badan Pertimbangan 
ini belum berjalan efektif dan tidak terlihat 
kiprah pelaksanaannya. 

Cabut 
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g.  merumuskan dan mengusulkan 
tindakan korektif yang perlu 
dilakukan dalam pelaksanaan 
pembangunan kesehatan yang 
menyimpang.  
(3)  BPKN dan BPKD berperan 
membantu pemerintah dan 
masyarakat dalam bidang 
kesehatan. 
(4)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai keanggotaan, susunan 
organisasi dan pembiayaan BPKN 
dan BPKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

 Pasal 182  
(1)  Menteri melakukan 
pengawasan terhadap masyarakat 
dan setiap penyelenggara kegiatan 
yang berhubungan dengan sumber 
daya di bidang kesehatan dan upaya  
kesehatan.  
(2)  Menteri dalam melakukan 
pengawasan dapat memberikan izin 
terhadap setiap penyelengaraan 
upaya kesehatan.   
(3)  Menteri dalam melaksanakan 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dapat mendelegasikan kepada 
lembaga pemerintah non 
kementerian, kepala dinas di 
provinsi, dan kabupaten/kota yang 
tugas pokok dan fungsinya di bidang 
kesehatan.  

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien. 

Ketentuan ini telah diubah melalui Undang-
Undang Cipta Kerja sehingga bunyi Pasal 182 
menjadi: menyatakan bahwa (1) Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pengawasan 
terhadap masyarakat dan setiap 
penyelenggara kegiatan yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan 
upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya dalam 
melakukan pengawasan dapat memberikan 
Perizinan Berusaha terhadap setiap 
penyelenggaraan upaya kesehatan 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan ketentuan 
UU Cipta Kerja 
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(4)  Menteri dalam melaksanakan 
pengawasan mengikutsertakan 
masyarakat. 
 

(3) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan 
pengawasan dapat mendelegasikan 
pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan 
mengikutsertakan masyarakat. 
Ketentuan di atas telah mengubah 
kewenangan Menteri di dalam melakukan 
pengawasan terhadap masyarakat dan setiap 
penyelenggara kegiatan yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan 
upaya Kesehatan kepada Pemerintah Pusat, 
sedangkan jika kita merujuk pada definisi yang 
ada pada Pasal 1 Undang-Undang Cipta Kerja 
terkait dengan definisi Pemerintah Pusat 
adalah “Presiden Republik  Indonesia yang 
memegang kekuasaan  pemerintahan  negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang  Dasar Negara 
Republik  Indonesia Tahun 7945”. Yang 
menjadi persoalan apakah kegiatan 
pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh 
Presiden? Apakah dilakukan oleh Presiden 
dengan c.q. Menteri Kesehatan atau memang 
tetap dilakukan oleh Menteri Kesehatan 
dalam hal atas nama Presiden? 
Tentu terhadap hal ini perlu dibentuk aturan 
yang jelas terhadap pengaturan hal ini, 
sehingga akan menjadi jelas bentuk tanggung 
jawab terhadap pelaksanaan fungsi 
pengawasan tersebut. 

 Pasal 183  
menyatakan bahwa Menteri atau 
kepala dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 182 dalam 
melaksanakan tugasnya dapat 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 

Ketentuan ini telah diubah melalui Undang-
Undang Cipta Kerja sehingga bunyi Pasal 183 
menyatakan bahwa Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan ketentuan 
UU Cipta Kerja 
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mengangkat tenaga pengawas 
dengan tugas pokok untuk 
melakukan pengawasan terhadap 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang 
kesehatan dan upaya kesehatan. 

diberlakukan 
secara 
efisien. 

Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya 
dapat mengangkat tenaga pengawas dengan 
tugas pokok untuk melakukan pengawasan 
terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan 
upaya kesehatan. 
Dari ketentuan tersebut telah terjadi 
pergeseran kewenangan yang semula Menteri 
atau Kepala Dinas menjadi Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah. Untuk Pemerintah 
Daerah mungkin tidak menjadi persoalan 
karena terbatas pada suatu daerah tertentu, 
tetapi untuk tingkat Pusat menjadi tidak jelas 
siapa yang berwenang untuk mengangkat 
tenaga pengawas apakah Menteri sebagai 
atas nama Presiden atau Presiden c.q. Menteri 
Kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan aturan 
pelaksana untuk memperjelas kedudukan 
yang dimaksud oleh Undang-Undang Cipta 
Kerja 
 

 Pasal 187  
menyatakan bahwa Ketentuan lebih 
lanjut tentang pengawasan diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien. 

Ketentuan ini telah diubah melalui Undang-
Undang Cipta Kerja sehingga bunyi Pasal 187 
menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengawasan dalam 
penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Jika merujuk pada UU Kesehatan terkait 
dengan pengaturan lebih lanjut telah 
dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Pengawasan Di Bidang Kesehatan, namun 
melalui UU Cipta Kerja hal tersebut akan 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan ketentuan 
UU Cipta Kerja 
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Berdasarkan hasil penelusuran hingga saat ini 
telah terbentuk 49 peraturan pelaksana 
Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri 
dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 
Peraturan Presiden (Perpres), namun dari ke 
49 peraturan tersebut yang secara khusus 
dibentuk dalam rangka menindak lanjuti Pasal 
187 terkait dengan pengawasan dalam 
penyelenggaraan upaya di bidang Kesehatan 
belum terbentuk sehingga efektifitas di dalam 
implementasinya terkait dengan hal tersebut 
masih belum optimal. 

 Pasal 188  
menyatakan bahwa 
(1) Menteri dapat mengambil 
tindakan administratif terhadap 
tenaga kesehatan dan fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
(2) Menteri dapat mendelegasikan 
kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada 
lembaga pemerintah 
nonkementerian, kepala dinas 
provinsi, atau kabupaten/kota yang 
tugas pokok dan fungsinya di bidang 
kesehatan. 
(3) Tindakan administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 
a. peringatan secara tertulis; 
b. pencabutan izin sementara atau 
izin tetap. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien. 

Ketentuan ini telah diubah melalui Undang-
Undang Cipta Kerja sehingga bunyi Pasal 188 
menyatakan bahwa Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dapat mengambil tindakan 
administratif terhadap tenaga kesehatan dan 
fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
Semula pada UU Kesehatan hanya Menteri 
(Kesehatan) yang dapat mengambil tindakan 
administratif dan dapat mendelegasikan juga 
kepada LPNK, Kepala Dinas Prov/Kab/Kota 
bidang kesehatan, namun dengan adanya UU 
Cipta Kerja kewenangan tersebut ada pada 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
berdasarkan NSPK yang ada, namun definisi 
Pemerintah Pusat menjadi bias, karena 
berdasarkan UU Cipta Kerja definisi 
Pemerintah Pusat adalah “Presiden Republik  
Indonesia yang memegang kekuasaan  

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan ketentuan 
UU Cipta Kerja 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara pengambilan tindakan 
administratif sebagaimana 
dimaksud pasal ini diatur oleh 
Menteri. 

pemerintahan  negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia 
Tahun 7945”. Tentu perubahan pengaturan ini 
yang semula dengan frasa “Menteri” 
kemudian diubah menjadi “Pemerintah Pusat” 
memiliki dasar pertimbangan dari penyusun 
peraturan, namun dalam tataran teknis 
operasional menjadi kabur, apakah dapat 
Menteri dalam hal atas nama Presiden atau 
Presiden c.q. Menteri Kesehatan, karena 
dalam menjatuhkan tindakan administratif 
harus jelas pejabat yang berwenang 
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, 
apakah hal ini akan dilakukan oleh seorang 
Presiden secara langsung?dan apakah Menteri 
dengan telah berlakunya UU Cipta Kerja juga 
dapat melakukan tindakan administratif 
secara langsung atau dengan seijin Presiden? 
Tentu terhadap hal ini perlu dibentuk aturan 
yang jelas terhadap pengaturan hal ini. 

 Pasal 197 menyatakan bahwa 
Setiap orang yang dengan sengaja 
memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat 
kesehatan yang tidak memiliki izin 
edar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien. 

Ketentuan ini telah diubah melalui Undang-
Undang Cipta Kerja sehingga bunyi Pasal 197 
menjadi: “menyatakan bahwa Setiap Orang 
yang dengan sengaja memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat 
kesehatan yang tidak memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (1), dan ayat (2)', dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp1.5OO.O0O.000,00 (satu miliar lima ratus 
juta rupiah).” 

Ubah 
 
Menyesuaikan 
dengan ketentuan 
UU Cipta Kerja 
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Terdapat perbedaan antara pengaturan yang 
terdapat di dalam UU Kesehatan dengan UU 
Cipta Kerja. Untuk UU Kesehatan tindak 
pidana ditujukan bagi orang yang 
memproduksi atau mengedarkan namun tidak 
memiliki izin edar terhadap produk tersebut. 
Sedangkan pada UU Cipta Kerja tindak pidana 
ditujukan orang yang memproduksi atau 
mengedarkan namun tidak memiliki izin usaha 
dalam melaksanakan pekerjaannya, tentu 
kedua hal ini memiliki pengaturan yang 
berbeda dengan konsekuensi yang berbeda 
pula, izin edar akan melekat pada produknya 
sedangkan izin usaha melekat pada 
perusahaannya.  
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 2  
(1) Sediaan farmasi dan alat 

kesehatan yang diproduksi 
dan/atau diedarkan harus 
memenuhi persyaratan mutu, 
keamanan, dan kemanfaatan.  

(2) Persyaratan mutu, keamanan, 
dan kemanfaatan 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) untuk :  
a. sediaan farmasi yang 

berupa bahan obat dan 
obat sesuai dengan 
persyaratan dalam buku 
Farmakope atau buku 
standar lainnya yang 
ditetapkan oleh Menteri;  

b. sediaan farmasi yang 
berupa obat tradisional 
sesuai dengan 
persyaratan dalam buku 
Materia Medika Indonesia 
yang ditetapkan oleh 
Menteri;  

c. sediaan farmasi yang 
berupa kosmetika sesuai 
dengan persyaratan 
dalam buku Kodeks 
Kosmetika Indonesia yang 
ditetapkan oleh Menteri;  

d. alat kesehatan sesuai 
dengan persyaratan yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

Potensi 
Disharmoni 

Definisi atau konsep Adanya 
perbedaan 
definisi atau 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Terdapat perbedaan konsep dengan 
UU No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. 
Pasal 98 ayat (1) UU Kesehatan 
menyebutkan: 
“sediaan farmasi dan alat kesehatan 
harus aman, berkhasiat/bermanfaat, 
bermutu, dan terjangkau.” 
 
Dalam Peraturan Pemerintah ini belum 
memuat persyaratan keterjangkauan, 
sehingga perlu untuk diubah supaya 
selaras dengan UU No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. 

Ubah. 
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2.  Pasal 9 
(1) Sediaan farmasi dan alat 

kesehatan hanya dapat 
diedarkan setelah 
memperoleh izin edar dari 
Menteri. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) bagi sediaan farmasi 
yang berupa obat tradisional 
yang diproduksi oleh 
perorangan. 

Potensi 
disharmoni 

Kewenangan adanya 
pengaturan 
mengenai 
kewenangan 
yang sama 
pada 2 (dua) 
atau lebih 
peraturan 
yang 
berbeda 
hierarki, 
tetapi 
dilaksanakan 
oleh 
lembaga 
yang 
berbeda 

Peraturan Pemerintah ini perlu 
diselaraskan dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. 
Pasal 60 UU Cipta Kerja mengubah UU 
Kesehatan, sehingga Pasal 106 ayat (2)  
UU Kesehatan menjadi: 
“Sediaan farmasi dan alat kesehatan 
hanya dapat diedarkan setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat”. 
 
Peraturan Pemerintah ini perlu diubah 
selaras dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja demi 
kepastian hukum. 

Ubah 
Perlu diselaraskan 
dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 

3.  Pasal 72 
(1) Menteri dapat mengambil 

tindakan administratif 
terhadap sarana kesehatan 
dan tenaga kesehatan yang 
melanggar hukum di bidang 
sediaan farmasi dan alat 
kesehatan. 

(2) Tindakan administratif 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat berupa: 
a. peringatan secara tertulis; 
b. larangan mengedarkan 

untuk sementara waktu 
dan/atau perintah untuk 
menarik produk sediaan 

Potensi 
disharmoni 

Kewenangan adanya 
pengaturan 
mengenai 
kewenangan 
yang sama 
pada 2 (dua) 
atau lebih 
peraturan 
yang 
berbeda 
hierarki, 
tetapi 
dilaksanakan 
oleh 
lembaga 

Peraturan Pemerintah ini perlu 
diselaraskan dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. 
Pasal 60 UU Cipta Kerja mengubah UU 
Kesehatan, sehingga Pasal 106 ayat (3)  
UU Kesehatan menjadi: 
“Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat berwenang 
mencabut Perizinan Berusaha dan 
memerintahkan penarikan dari 
peredaran sediaan farmasi dan alat 
kesehatan yang telah memperoleh 
Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak 

Ubah 
Perlu diselaraskan 
dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 
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farmasi dan alat 
kesehatan dari peredaran 
yang tidak memenuhi 
persyaratan mutu, 
keamanan, dan 
kemanfaatan; 

c. perintah pemusnahan 
sediaan farmasi dan alat 
kesehatan, jika terbukti 
tidak memenuhi 
persyaratan mutu, 
keamanan, dan 
kemanfaatan. 

d. pencabutan sementara 
atau pencabutan tetap izin 
usaha industri, izin edar 
sediaan farmasi dan alat 
kesehatan serta izin lain 
yang 

(3) Tindakan adminitratif berupa 
pencabutan sementara atau 
pencabutan tetap izin 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dilaksanakan oleh 
Menteri atau Menteri lain yang 
berwenang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengambilan tindakan 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) diatur oleh 
Menteri dan/atau Menteri lain 
baik secara bersama-sama 
atau sendiri-sendiri sesuai 

yang 
berbeda 

memenuhi persyaratan mutu dan/atau 
keamanan dan atau kemanfaatan, dan 
alat kesehatan tersebut dapat disita dan 
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
 
Peraturan Pemerintah ini perlu diubah 
selaras dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja demi 
kepastian hukum. 



126 
 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

dengan bidang tugasnya 
masing-masing. 

4.  Semua istilah Izin Edar dalam 
Peraturan Pemerintah ini 

Potensi 
Disharmoni 

Definisi atau konsep Adanya 
perbedaan 
definisi atau 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Semua istilah izin edar dalam Peraturan 
Pemerintah ini perlu diubah menjadi 
“Perizinan Berusaha” sehingga selaras 
dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja demi kepastian hukum. 

Ubah 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa 
Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang 
digunakan untuk menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan. 
 
 
 

Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi atau 
Konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi 
ataupun 
konsep 
diantara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Pasal 1 angka 7 UU Kesehatan  menyatakan 
bahwa “Fasilitas pelayanan kesehatan 
adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan, baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau masyarakat’’. 
PP ini menggunakan istilah “Fasilitas 
Kesehatan” sedangkan UU No. 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan menggunakan 
istilah “Fasilitas Pelayanan Kesehatan”.  
Selain itu, definisi yang dirumuskan juga 
tidak sama antara PP ini dan UU No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan  sebagai UU 
Pokoknya. Menurut Petunjuk No. 103 
Lampiran II UU Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan menyatakan bahwa 
“Apabila rumusan definisi dari suatu 
Peraturan Perundang-undangan 
dirumuskan kembali dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang akan dibentuk, 
rumusan definisi tersebut harus sama 
dengan rumusan definisi dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang telah berlaku 
tersebut”. Oleh karena PP ini merupakan 
peraturan pelaksana UU Kesehatan, maka 
istilah dan rumusan definisi sebaiknya 
diubah dengan menyesuaikan pada UU No. 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan demi 
kepastian hukum. 

Ubah 
 
Perlu sinkronisasi antara 
ketentuan Pasal 1 angka  
7 PP ini dengan Pasal 1 
angka  7  UU kesehatan 
demi kepastian hukum. 
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2.  Pasal 3 menyatakan bahwa Pekerjaan 
Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada 
nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, 
keseimbangan, dan perlindungan serta 
keselamatan pasien atau masyarakat 
yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi 
yang memenuhi standar dan persyaratan 
keamanan, mutu, dan kemanfaatan. 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika 
dan tehnik 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 

Ketentuan 
Umum: 
Berisi hal-hal 
lain yang 
bersifat 
umum yang 
berlaku bagi 
pasal atau 
beberapa 
pasal 
berikutnya. 
Ditulis 
dengan 
sistematika 
umum-
khusus 

Menurut Petunjuk No. 98 huruf c   Lampiran 
II UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. 
Hal-hal lain yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 
berikutnya, antara lain ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal 
atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan 
Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan  
pada ketentuan umum. 

Ubah  
 
Perlu materi muatan 
Pasal 3 ini ditambahkan  
pada ketentuan umum 
demi kepastian hukum. 
 

3.  Pasal 4 menyatakan bahwa Tujuan 
pengaturan Pekerjaan Kefarmasian 
untuk: 
a. memberikan perlindungan kepada 
pasien dan masyarakat dalam 
memperoleh dan/atau menetapkan 
sediaan farmasi dan jasa kefarmasian; 
b. mempertahankan dan meningkatkan 
mutu 
penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian 
sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta 
peraturan perundangan-undangan; 
dan 
c. memberikan kepastian hukum bagi 
pasien, 
masyarakat dan Tenaga Kefarmasian. 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika 
dan tehnik 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 

Ketentuan 
Umum: 
Berisi hal-hal 
lain yang 
bersifat 
umum yang 
berlaku bagi 
pasal atau 
beberapa 
pasal 
berikutnya. 
Ditulis 
dengan 
sistematika 
umum-
khusus 

Menurut Petunjuk No. 98 huruf c   Lampiran 
II UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. 
Hal-hal lain yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 
berikutnya, antara lain ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal 
atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan 
Pasal 4 ini diubah dengan ditambahkan  
pada ketentuan umum. 

Ubah  
 
Sebaiknya materi 
muatan Pasal 4 ini 
ditambahkan  pada 
ketentuan umum demi 
kepastian hukum. 
 



129 
 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

4.  Pasal 22 menyatakan bahwa Dalam hal di 
daerah terpencil yang tidak ada apotek, 
dokter atau dokter gigi yang telah 
memiliki Surat Tanda Registrasi 
mempunyai wewenang meracik dan 
menyerahkan obat kepada pasien yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Konsisten 
antar 
ketentuan 
Tidak 
menimbulkan 
multitafsir 
Tepat 
Tegas 
Efisien 
Mudah 
dipahami 
Tidak 
subyektif 

Dokter dan dokter gigi masih melakukan 
dispensing pada daerah terpencil (Pasal 22). 
Definisi daerah terpencil harus diperjelas 
supaya dispensing yang dilakukan dokter dan 
dokter gigi menjadi tepat. (Sumber: 
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-
dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-
tentang-pekerjaan-kefarmasian/ diakses 2 
Maret 2021, jam 10.30 WIB.) Pada Penjelasan 
Pasal 22 tertera cukup jelas. 

Ubah 
 
Frasa “daerah terpencil” 
perlu diperjelas demi 
kepastian hukum. 
 
 

5.  Pasal 24 huruf b menyatakan bahwa 
Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian 
pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 
Apoteker dapat: 
b. mengganti obat merek dagang dengan 
obat generik yang sama komponen 
aktifnya atau obat merek dagang lain atas 
persetujuan dokter dan/atau pasien; dan 

Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
Dampak 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Dampak 
terhadap 
dunia usaha 
Dampak 
sosial 
masyarakat 
Dampak 
lingkungan 

Substitusi obat merek dagang dengan obat 
merek dagang lainnya akan menciptakan 
monopoli perdagangan (Pasal 24 (b)). 
(Sumber: 
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-
dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-
tentang-pekerjaan-kefarmasian/ diakses 2 
Maret 2021, jam 10.30 WIB.) 

Ubah 
 
Sebaiknya ditambah 
kata “dilarang” pada 
ketentuan Pasal 24 
huruf b menjadi: 
b. dilarang mengganti 
obat merek dagang 
dengan obat generik 
yang sama komponen 
aktifnya atau obat 
merek dagang lain atas 
persetujuan dokter 
dan/atau pasien; dan 

6.  Pasal 32 menyatakan bahwa Pembinaan 
dan pengawasan terhadap audit 
kefarmasian dan upaya lain dalam 
pengendalian mutu dan pengendalian 
biaya dilaksanakan oleh Menteri. 

Disharmoni 
Pengaturan 

Kewenangan Adanya 
pengaturan 
mengenai hal 
yang sama 
pada 2(dua) 
atau lebih 
peraturan 
yang berbeda 

Perubahan Pasal 106 UU Kesehatan pada 
Pasal 60 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa 
(1) Setiap orang yang memproduksi dan 
/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat 
kesehatan harus memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan  

Ubah 
 
Perlu sinkronisasi 
dengan ketentuan Pasal 
60 UU Cipta Kerja terkait 
perubahan Pasal 106 UU 
Kesehatan demi 
kepastian hukum. 

https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
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hierarki, 
tetapi 
memberikan 
kewenangan 
yang berbeda 
 
 
 
 
 

kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya 
dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh  Pemerintah 
Pusat berwenang mencabut Perizinan 
Berusaha dan memerintahkan penarikan dari 
peredaran sediaan 
farmasi dan alat kesehatan yang telah 
memperoleh Perizinan Berusaha, yang 
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu 
dan/atau keamanan danf atau 
kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut 
dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha terkait sediaan farmasi 
dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
Ketentuan Pasal 32 PP ini sebaiknya diubah 
disesuaikan dengan ketentuan perubahan 
UU Kesehatan pada UU Cipta Kerja dari 
semula Menteri (Pemerintah Pusat)  yang 
melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap audit kefarmasian dan upaya lain 
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dalam pengendalian mutu dan pengendalian 
biaya menjadi Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah yang melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap audit 
kefarmasian dan upaya lain dalam 
pengendalian mutu dan pengendalian biaya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

7.  Pasal 39 menyatakan bahwa 
(1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang 
melakukan Pekerjaan Kefarmasian di 
Indonesia wajib memiliki surat tanda 
registrasi. 
(2) Surat tanda registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan 
bagi: 
a. Apoteker berupa STRA; dan 
b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa 
STRTTK. 

Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
Dampak 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Dampak 
terhadap 
dunia usaha 
Dampak 
sosial 
masyarakat 
Dampak 
lingkungan 

Kewajiban mengurus STRA menambah 
pengeluaran bagi setiap apoteker (Pasal 39).  
(Sumber: 
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-
dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-
tentang-pekerjaan-kefarmasian/ diakses 2 
Maret 2021, jam 10.30 WIB.) 

Ubah 
 
Perlu kebijakan 
pemerintah terkait 
mengurus STRA (Surat 
Tanda Registrasi 
Apoteker/ bukti tertulis 
yang diberikan oleh 
Menteri Kesehatan 
kepada Apoteker yang 
telah diregistrasi)  bagi 
apoteker secara gratis 
tanpa dipungut biaya. 

8.  Pasal 42 menyatakan bahwa 
(1) Apoteker lulusan luar negeri yang 
akan 
menjalankan Pekerjaan Kefarmasian di 
Indonesia harus memiliki STRA setelah 
melakukan adaptasi pendidikan. 
(2) STRA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. STRA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (1); atau 
b. STRA Khusus. 
(3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan pada institusi 

Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
Dampak 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Dampak 
terhadap 
dunia usaha 
Dampak 
sosial 
masyarakat 
Dampak 
lingkungan 

Masuknya Apoteker asing ke Indonesia akan 
mempersempit lahan pekerjaan (Pasal 42).  
(Sumber: 
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-
dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-
tentang-pekerjaan-kefarmasian/ diakses 2 
Maret 2021, jam 10.30 WIB.) 

Ubah 
 
Perlu ketentuan 
tambahan terkait 
pembatasan dan SOP 
penerimaan apoteker 
asing demi ketertiban 
dan kepastian hukum. 
 
 
 

https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
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pendidikan Apoteker di Indonesia yang 
terakreditasi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara 
pemberian STRA, atau STRA Khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dan pelaksanaan adaptasi pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

9.  Pasal 51 ayat(1) menyatakan bahwa 
Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 
puskesmas atau instalasi farmasi rumah 
sakit hanya dapat dilakukan oleh 
Apoteker. 

Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
Dampak 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Dampak 
terhadap 
dunia usaha 
Dampak 
sosial 
masyarakat 
Dampak 
lingkungan 

Penerapan  Pasal 51 ayat(1)  ini tidak  mudah  
karena akan  membawa konsekuensi  
keharusan adanya apoteker selama apotek  
buka. Jam  kerja  apotek   pada  umumnya  
selama  ±12  jam  menuntut  adanya  
apoteker  pendamping dan tenaga kerja 
lainnya yang memadai. Hal ini berakibat 
meningkatnya  biaya  tetap  yang  harus  
dikeluarkan  apotek  disebabkan harus  
memberikan  imbalan  yang sesuai. 
Pemberian imbalan yang pantas kepada 
apoteker adalah salah satu kunci  untuk  
menjamin  mereka  melaksanakan  praktek  
pelayanan  farmasi  yang  baik  (good  
pharmacy practice).  (Sumber: 
https://docplayer.info/31953334-Peluang-
dan-tantangan-apoteker-dalam-
implementasi-pp-51-tahun-2009.html 
diakses 2 Maret 2021, jam: 11.00 WIB.) 

Apakah setiap apotik di seluruh pelosok 

Indonesia tanpa kecuali siap dapat menjamin 

adanya apoteker selama apotik buka? (ada 

apotik buka 24 jam dst) 

Ubah 
 
Perlu tambahan 
pengaturan terkait  
imbalan  jasa  (tarif  
profesi)  bagi  seorang  
apoteker  ketika ia 
melakukan  praktek  
pelayanan  dan  
konseling  kefarmasian  
kepada  pasien demi 
kepastian hukum. 

10.  Pasal 58 menyatakan bahwa Menteri, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Disharmoni 
Pengaturan 
 

Definisi atau 
Konsep 
 

Adanya 
perbedaan 
definisi 

Perubahan Pasal 106 UU Kesehatan pada 
Pasal 60 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa 

Ubah 
 

https://docplayer.info/31953334-Peluang-dan-tantangan-apoteker-dalam-implementasi-pp-51-tahun-2009.html
https://docplayer.info/31953334-Peluang-dan-tantangan-apoteker-dalam-implementasi-pp-51-tahun-2009.html
https://docplayer.info/31953334-Peluang-dan-tantangan-apoteker-dalam-implementasi-pp-51-tahun-2009.html
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Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
kewenangannya serta Organisasi Profesi 
membina dan mengawasi pelaksanaan 
Pekerjaan Kefarmasian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ataupun 
konsep 
diantara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Setiap orang yang memproduksi dan 
/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat 
kesehatan harus memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan  
kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan 
hanya dapat diedarkan setelah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh  Pemerintah 
Pusat berwenang mencabut Perizinan 
Berusaha dan memerintahkan penarikan dari 
peredaran sediaan 
farmasi dan alat kesehatan yang telah 
memperoleh Perizinan Berusaha, yang 
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu 
dan/atau keamanan dan/ atau 
kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut 
dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha terkait sediaan farmasi 
dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Perlu sinkronisasi 
dengan ketentuan Pasal 
60 UU Cipta Kerja terkait 
perubahan Pasal 106 UU 
Kesehatan demi 
kepastian hukum. 
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Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspek 
Pengawasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adanya 
Instrumen 
Monitoring 
dan Evaluasi 

Ketentuan Pasal 58 PP ini sebaiknya diubah 
disesuaikan dengan ketentuan perubahan 
UU Kesehatan pada UU Cipta Kerja dari 
semula Menteri, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 
serta Organisasi Profesi membina dan 
mengawasi pelaksanaan Pekerjaan 
Kefarmasian menjadi Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah yang melakukan 
pembinaan dan pengawasan  terhadap 
pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh  Pemerintah Pusat. 
 
 
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaa 
pekerjaan Kefarmasian tidak melibatkan 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
(BPOM) (Pasal 58). (Sumber: 
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-
dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-
tentang-pekerjaan-kefarmasian/ diakses 2 
Maret 2021, jam 10.30 WIB.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perlu ketentuan 
tambahan terkait 
keterlibatan BPOM 
dalam pengawasan 
pekerjaan kefarmasian 
demi ketertiban dan 
kepastian hukum. 

 

 

  

https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
https://nazroel.id/2009/11/06/keuntungan-dan-kerugian-adanya-pp-51-tahun-2009-tentang-pekerjaan-kefarmasian/
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1  Judul - - - -  Tetap 

2  Konsideran Menimbang - - - -  Tetap 

3  Dasar Hukum Mengingat - - - -  Tetap 

4  Pasal 1- Pasal 52 - - - -  Tetap 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1 angka 4 
Keluarga adalah suami, anak, 
atau keluarga sedarah dalam 
garis lurus ke atas dan ke 
bawah sampai dengan derajat 
ketiga.  
 

Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi atau Konsep Adanya 
perbedaan 
defenisi ataupun 
konsep di antara 
dua peraturan 
perundang-
undangan atau 
lebih terhadap 
objek yang sama 

Definisi atau konsep atas istilah "keluarga" pada 
Pasal 1 angka 4 PP Nomor 33 Tahun 2012 
memiliki perbedaan dengan berbagai peraturan 
perundang-undangan lain. 
Misalnya definisi "keluarga" pada Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga, Pasal 1 angka 6 
"Keluarga adalah unit terkecil dalam 
masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau 
suami, istri dan anaknya, atau ayah dan 
anaknya, atau ibu dan anaknya." 
Sedangkan definisi "keluarga" pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 3 "Keluarga 
adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 
terdiri dari suami istri, atau suami istri dan 
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan 
derajat ketiga." 
Definisi "keluarga" pada Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 5 "Keluarga 
adalah orang yang mempunyai hubungan darah 
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan 
garis menyamping sampai derajat ketiga, atau 
yang mempunyai hubungan perkawinan, atau 
orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau 
Korban." 

Ubah  
Perlu 
diperjelas 
definisi 
keluarga agar 
tidak memiliki 
disharmoni 
dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 
lainnya. 
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Definisi keluarga pada peraturan perundang-
undangan di Indonesia berbeda-beda sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 
pelaksanaannya. 

5 Pasal 2 – Pasal 10 - - - - Tetap 

6 Pasal 11 
(1) Dalam hal ibu kandung tidak 
dapat memberikan ASI 
Eksklusif bagi bayinya 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, pemberian ASI 
Eksklusif dapat dilakukan oleh 
pendonor ASI.  
(2)  Pemberian ASI Eksklusif 
oleh pendonor ASI 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 
persyaratan:  

a. permintaan ibu kandung atau 
Keluarga Bayi yang 
bersangkutan;  

b. identitas, agama, dan alamat 
pendonor ASI diketahui dengan 
jelas oleh ibu atau Keluarga 
dari Bayi penerima ASI;  

c. persetujuan pendonor ASI 
setelah mengetahui identitas 
Bayi yang diberi ASI;  

d. pendonor ASI dalam kondisi 
kesehatan baik dan tidak 
mempunyai indikasi medis 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7; dan  

e. ASI tidak diperjualbelikan.  

Efektivitas  
Pelaksanaan  
Peraturan  
Perundang - 
Undangan 

Aspek kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan. 

Berdasarkan hasil penelusuran, Rancangan 
Peraturan Menteri Kesehatan mengenai 
Pendonor ASI telah selesai disusun di internal 
Kementerian dan masih dilakukan pembahasan 
dengan stake holder terkait. Salah satu isu yang 
berkembang, Rancangan Permenkes Pendonor 
ASI masih menunggu Fatwa dari Majelis Ulama 
Indonesia. Ketentuan mengenai pendonor ASI 
dapat menjadi isu yang sensitif namun perlu 
untuk diatur agar terjamin kepastian 
hukumnya. 
 

Tetap  
Perlu segera 
ditetapkan 
Peraturan 
Menteri 
terkait 
pendonor ASI 
sebagaimana 
diamanahkan 
dalam Pasal 
11 ayat (4) 
ketentuan ini. 
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(3)  Pemberian ASI 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) wajib 
dilaksanakan berdasarkan 
norma agama dan 
mempertimbangkan aspek 
sosial budaya, mutu, dan 
keamanan ASI.  
(4)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian ASI 
Eksklusif dari pendonor ASI 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.  

7 Pasal 12 – Pasal 26 - - - - Tetap 

8 Pasal 27 
Laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 dan 
Pasal 26 disampaikan kepada 
Menteri, menteri terkait, atau 
pejabat yang ditunjuk paling 
singkat 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak tanggal penerimaan 
bantuan.  

Kejelasan Rumusan Penggunaan bahasa, 
istilah, kata 

Ketepatan Penggunaan kata "paling singkat" dalam 
ketentuan Pasal 27 kurang tepat sebab 
berdasarkan hal tersebut dapat diartikan 
bahwa Laporan dimaksud dalam Pasal 25 dan 
Pasal 26 dilaporkan secepat-cepatnya 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal penerimaan bantuan. 
Seharusnya dalam keadaan ini yang perlu 
dibatasi adalah waktu maksimal bukan waktu 
minimal agar terjamin kepastian hukum. 

Ubah  
Perlu 
mengubah 
kata "paling 
singkat" 
menjadi 
"paling 
lambat" 
sehingga 
terjamin 
kepastian 
hukum. 

9 Pasal 28  
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penggunaan Susu Formula Bayi 
dan produk bayi lainnya diatur 
dengan Peraturan Menteri.  
 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Aspek kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan. 

Berdasarkan hasil penelusuran, Peraturan 
Menteri Kesehatan mengenai tata cara 
penggunaan susu formula bayi dan produk bayi 
lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 28, belum 
ditetapkan sampai saat ini sehingga 
pelaksanaan dari ketentuan ini belum dapat 
efektif berlaku. 

Tetap 
Perlu segera 
ditetapkan 
peraturan 
pelaksananya. 
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10 Pasal 29 – Pasal 37 - - - - Tetap 

11 Pasal 38 
Pendanaan program 
pemberian ASI Eksklusif dapat 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, atau 
sumber lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

Kejelasan 
Rumsusan 

Penggunaan bahasa, 
istilah, kata 

Ketepatan Penentuan kalimat dalam pasal ini kurang 
tepat. Pemberian ASI eksklusif diberikan oleh 
ibu kepada bayinya. Apabila dinyatakan bahwa 
pendanaan program pemberian ASI eksklusif 
bersumber dari APBN, APBD dan sebagainya, 
dapat diartikan bahwa setiap ibu yang 
memberikan ASI eksklusif kepada bayinya 
berhak atas pendanaan dari pemerintah. 
Namun dalam hal ini yang dimaksud untuk 
diberikan pendanaan bukan hal tersebut 
melainkan program pembinaan maupun 
pengawasan atas pemberian ASI eksklusif yang 
diberikan ibu kepada bayinya, sehingga kalimat 
“Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif 
dapat bersumber dari…” dapat dinyatakan 
kurang tepat. 

Ubah 
Perlu 
diperjelasan 
terkait objek 
pendanaan 
yang 
dimaksud, 
dengan 
mengubah 
kalimat 
“Pendanaan 
program 
pemberian 
ASI Eksklusif 
dapat 
bersumber 
dari…” 
menjadi 
“Pendanaan 
program 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
atas 
pemberian 
ASI Eksklusif 
dapat 
bersumber 
dari…” 

12 Pasal 39 - - - - Tetap 

13 Pasal 40 
(1) Pengawasan terhadap 
produsen atau distributor Susu 
Formula Bayi dan/atau produk 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Aspek kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan. 

Berdasarkan hasil penelusuran, Peraturan 
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
mengenai pengawasan terhadap produsen atau 
distributor susu formula bayu dan/atau produk 

Tetap 
Perlu segera 
ditetapkan 
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bayi lainnya yang melakukan 
kegiatan pengiklanan Susu 
Formula Bayi yang dimuat 
dalam media massa, baik cetak 
maupun elektronik, dan media 
luar ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf 
e dilaksanakan oleh badan 
yang melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan 
makanan.  
(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengawasan 
terhadap produsen atau 
distributor Susu Formula Bayi 
dan/atau produk bayi lainnya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan 
peraturan kepala badan yang 
melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan 
makanan.  

Perundang - 
Undangan 

bayi sebagaimana dimaksud Pasal 40, belum 
ditetapkan sampai saat ini sehingga 
pelaksanaan Pasal 40 belum dapat efektif 
berlaku. 

peraturan 
pelaksananya. 

14 Pasal 41 – Pasal 43 - - - - Tetap 

 

 

  



141 
 

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1  Seluruh ketentuan - - - Tidak ada temuan permasalahan  Tetap 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 

Bagi Kesehatan 

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

1 Judul: 
 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 109 Tahun 2012 
Tentang Pengamanan Bahan 
Yang Mengandung Zat 
Adiktif Berupa Produk 
Tembakau Bagi Kesehatan 
 

Kejelasan 
Rumusan 

Keseuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Tidak 
mencerminkan 
isi peraturan 

Sesuai dengan sifat dan hakikatnya dari 
suatu peraturan pemerintah, yang 
merupakan peraturan delegasi dari UU, atau 
peraturan yang melaksanakan suatu UU, 
maka materi muatan peraturan pemerintah 
adalah seluruh materi muatan UU tetapi 
sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas 
yang perlu dijalankan atau diselenggarakan 
lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. 
Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
pembentukan peraturan perundang-
undangan menetapkan bahwa “Materi 
muatan Peraturan Pemerintah berisi materi 
untuk 
menjalankan Undang-Undang sebagaimana 
mestinya”, dalam penjelasan pasal 12 
dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan 
“sebagaimana mestinya” adalah penetapan 
Peraturan Pemerintah untuk 
melaksanakan perintah Undang-Undang 
atau untuk menjalankan Undang-Undang 
sepanjang diperlukan dengan tidak 
menyimpang dari materi yang diatur dalam 
Undang-Undang yang bersangkutan21. Oleh 
karena itu materi muatan peraturan 
pemerintah adalah keseluruhan materi 
muatan undang-undang yang dilimpahkan 
kepadanya, atau dengan perkataan lain 
materi muatan peraturan pemerintah 

Ubah 
 
Dari hasil analisis yang 
sudah diuraikan, sangat 
jelas bahwa judil PP 
hanya fokus kepada 
salah satu bentuk zat 
adiktif yaitu produk 
temabakau dan tentu 
saja tidak sesuai 
dengan amanat dari 
pasal 116 UU Nomor 36 
Tahun 2009 tentang 
kesehatan.  

 
21 Ibid., hal. 249. 
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adalah sama dengan materi muatan undang-
undang sebatas yang dilimpahkan 
kepadanya22. 
 
Peraturan pemerintah ini merupakan 
delegasi dari dari ketentuan pasal 116 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan yang memerintahkan 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengamanan bahan yang mengandung zat 
adiktif ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah”. Sementara judul dari PP ini 
sendiri justru tidak mencerminkan apa yang 
di perintahkan dalam pasal 116 UU Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, justru PP 
ini hanya mengatur pengamanan zat adiktif 
dalam produk tembakau. Zat adiktif sendiri 
tidak hanya terkandung dalam produk 
tembakau tetapi dimungkinkan terdapat 
pada produk lain. Sejatinya pengertian zat 
adiktif sudah ada dan diatur dalam 113 ayat 
(2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan yang menyebutkan “Zat adiktif 
meliputi tembakau, produk yang 
mengandung tembakau, padat, cairan, dan 
gas yang bersifat adiktif yang 
penggunaannya dapat menimbulkan 
kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat 
sekelilingnya”. 
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
secara umum muatan PP No. 109 Tahun 
2012 ini adalah melaksanakan ketentuan 

 
22 Ibid., hal. 244. 
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Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, namun Pasal 116 UU Kesehatan 
berbicara tentang Kesehatan khususnya 
yang terkait dengan pengamanan bahan 
yang mengandung 
zat adiktif dan bukan pengaturan khusus 
produk tembakau atau rokok. Jadi, PP ini 
bukan sekadar ingin melaksanakan Pasal 
116, tetapi sudah memberi pengaturan 
tersendiri yang ruang lingkupnya seharusnya 
diatur dalam UU. Lebih jauh lagi dilihat dari 
beberapa pasal krusial, PP No. 109 Tahun 
2012 bukanlah aturan yang melindungi 
kesehatan, namun sudah mengarah pada 
tata niaga/perdagangan disektor industri 
tembakau (rokok)23 
 

2 Pasal 1 angka 1: 
 
Zat Adiktif adalah bahan 
yang menyebabkan adiksi 
atau ketergantungan yang 
membahayakan kesehatan 
dengan ditandai perubahan 
perilaku, kognitif, dan 
fenomena fisiologis, 
keinginan kuat untuk 
mengonsumsi bahan 
tersebut, kesulitan dalam 
mengendalikan 
penggunaannya, memberi 
prioritas pada penggunaan 

Efektifitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek relevansi 
dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan tidak 
relevan untuk 
diberlakukan 
secara efisien 

Pengertian zat adiktif kurang komprehensif 
dan cenderung hanya melihat satu sisi saja 
yaitu dari sisi bahan yang membahayakan 
perokok dan tidak memperhatikan aspek 
lain selain perokok misalnya, zat adiktif 
dilihat dari perspektih bukan perokok, 
petani tembakau, produsen rokok 
ataukelompok lain yang juga memiliki 
kepentingan terkait pengamana bahan yang 
mengandung zat adiktif.  
 
Pengertian zat adiktif yang ada dalam PP ini 
hanya disandingkan dengan tembakau saja, 
hal itu dapat menimbulkan penafsiran 
seolah-olah zat adiktif hanyalah tembakau 

Ubah 
 
Redaksional pengertian 
dari zat adiktif 
sebaknya bisa 
mengakomodir 
perkembangan zaman, 
atau bisa 
menambahkan 
penjelasan dalam pasal 
per pasal.  

 
23 Thomas Sunaryo, “Opini Akademik atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi 
Kesehatan”, Serikat Kerakyatan Indonesia Center for Law and Order Studies, 2013, hal.2.  
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bahan tersebut daripada 
kegiatan lain, meningkatnya 
toleransi dan dapat 
menyebabkan keadaan 
gejala putus zat. 

namun pada kenyataanya terdapat 
bermacam-macam jenis zat adiktif, seperti 
ganja, opium, kokain, sedativa dan 
hipnotika, nikotin, alkohol dan lain-lain. 
Fungsi daripada peraturan pemerintah pada 
dasarnya adalah untuk 
melindungi warganya dari berbagai bahaya 
zat adiktif, karena itu 
sebaiknya dicamtumkan semua jenis zat 
tersebut dalam suatu aturan yang 
jelas dan tidak menimbulkan berbagai 
interpretasi dan menekan maupun 
mempersempit kehidupan masyarakat. 
Lebih lanjut studi tentang rokok di Indonesia 
sampai saat ini dapat dikatakan parsial untuk 
ukuran besaran dampak masalahnya, karena 
sering terbatas hanya pada beberapa aspek 
saja. Bahkan, ukuran 
sampelnya pun relatif kecil dan lebih bersifat 
hospital based research, karena sampel 
diambil dari orang sakit yang datang ke 
rumah sakit. Seharusnya, penelitian bersifat 
population based research dengan sampel 
diambil dari populasi dengan sebaran yang 
mempertimbangkan aspekaspek sosial, 
ekonomi, psikologi, kependudukan, 
pendidikan, gizi, iklim, kualitas lingkungan 
serta faktor-faktor lain yang diperlukan.24 

3 Pasal 5 ayat (2): 
 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Produk Tembakau 
sebagaimana dimaksud pada 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksana 

Dari hasil pencarian yang dilakukan baik di 
situs resmi Kementerian Kesehatan, situs 
resmi milik Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, maupun situs yang menyediakan 
mesin pencarian peraturan (regulation 

Tetap 
 
Buat peraturan 
pelaksananya agar 
pengaturan yang ada 

 
24 Ibid., hal. 7-9.  
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ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri  

search engine) seperti situs  https://eclis.id/, 
kami tidak menemukan Peraturan Menteri 
Kesehatan yang mengatur pengaturan 
terkait dengan perintah yang ada dalam 
pasal 5 ayat (2) 
 

dalam pasal 5 dapat 
dilaksanakan. 

4 • Pasal 7 ayat (2);  
Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah mendorong 
pelaksanaan diversifikasi 
Produk Tembakau. 
 
 

• Pasal 58 ayat (1) dan (2); 
1. Menteri, menteri terkait, 

Kepala Badan, dan 
Pemerintah Daerah 
melakukan upaya 
pengembangan dalam 
rangka diversifikasi 
Produk Tembakau yang 
penggunaannya akan 
membawa manfaat bagi 
kesehatan. 

2. Diversifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dengan 
melibatkan peran serta 
masyarakat sebagai 
upaya melindungi 
kelestarian tanaman 
tembakau 

Disharmoni 
pengaturan  

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi ataupun 
konsep diantara 
dua peraturan 
perundang-
undagan atau 
lebih terhadap 
objek yang 
sama 

Pengaturan mengenai diversifikasi tidak 
hanya ada dalam ketentuan pasal 7 ayat (2), 
namun juga diatur dalam ketentuan pasal 58 
aayat (1) dan (2), yang menerangkan bahwa 
“Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, 
dan Pemerintah Daerah melakukan upaya 
pengembangan dalam rangka diversifikasi 
Produk Tembakau yang penggunaannya 
akan membawa manfaat bagi kesehatan dan 
dapat dilakukan dengan melibatkan peran 
serta masyarakat sebagai upaya melindungi 
kelestarian tanaman tembakau”. Penjelasan 
mengenai pengertian diversifikasi produk 
tembakau tidak di jelaskan dalam pasal 7 
ayat (2) namun ada dalam penjelsan pasal 
per pasal di pasal 58 ayat (2) yang 
menerangkan bahwa “Diversifikasi 
dimaksudkan agar penggunaan Produk 
Tembakau tidak membahayakan bagi 
kesehatan. Diversifikasi Produk Tembakau 
dapat dilakukan antara lain dengan 
mengolah daun tembakau sehingga 
diperoleh bahan kimia dasar yang dapat 
digunakan sebagai pestisida, obat bius, 
produk kosmetik (pengencang kulit), industri 
farmasi, dan lain-lain. Dengan demikian 
daun tembakau tidak hanya dimanfaatkan 
sebagai bahan baku pembuatan Rokok 
tetapi dapat pula digunakan sebagai bahan 

Cabut 
 
Jika ingin 
mengdiversifikasi 
produk tembakau, 
sebaiknya pengaturan 
terkait diversifikasi 
produk tembakau tidak 
diatur dalam norma PP  
109 tahun 2012, 
namun dapat diatur 
dalam peraturan 
perundang-undangan 
yang mengatur tentang 
pertanian.  

https://eclis.id/
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baku berbagai macam produk hasil 
diversifikasi”. 
 
Tujuan dari PP Nomor 109 tahun 2012 
adalah untuk melindungi masyarakat dari 
bahaya zat adiktif yang ada dalam rokok. Hal 
ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam 
pasal 113 UU 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan yang menerangkan bahwa 
“Pengamanan penggunaan bahan yang 
mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak 
mengganggu dan membahayakan kesehatan 
perseorangan, keluarga, masyarakat, dan 
lingkungan”. Namun sayanganya ketentuan 
yang ada dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 58 
tidak sejalan dengan semnagat PP 109 tahun 
2012 dan juga UU 36 tahun 2009.  

5 Pasal 12 ayat (2): 
 
Bahan tambahan yang dapat 
digunakan pada produksi 
Produk Tembakau 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri  

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksana 

Dari hasil pencarian yang dilakukan baik di 
situs resmi Kementerian Kesehatan, situs 
resmi milik Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, maupun situs yang menyediakan 
mesin pencarian peraturan (regulation 
search engine) seperti situs  https://eclis.id/, 
kami tidak menemukan Peraturan Menteri 
Kesehatan yang mengatur pengaturan 
terkait dengan perintah yang ada dalam 
pasal 12 ayat (2) 
 

Tetap 
 
Buat peraturan 
pelaksananya agar 
pengaturan yang ada 
dalam pasal 12 dapat 
dilaksanakan. 

6 Pasal 12 ayat (3): 
 
Setiap orang yang 
memproduksi Produk 
Tembakau yang 
menggunakan bahan 
tambahan yang berbahaya 

Kejelasan 
Rumusan 

Keseuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Perumusan 
sanksi 
administrasi 
tidak sesuai 
dengan 
petunjuk 

Petunjuk nomor 69 lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan meberikan 
petunjuk bahwa “Pengelompokkan materi 
muatan dalam buku, bab, bagian, dan 

Ubah 
 
Rumusan sanksi 
administrasi sebaiknya 
dimasukkan ke dalam 
satu bab sesuai dengan 
petunjuk yang ada 

https://eclis.id/
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bagi kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi 
administratif oleh Menteri 
berupa penarikan produk 
atas biaya produsen. 
 

paragraf dilakukan atasdasar kesamaan 
materi”. Lebih lanjut petunjuk nomor 65 
juga memberikan gambaran terkait norma 
sanksi administrasi, bahwa “Jika norma yang 
memberikan sanksi administratif atau 
keperdataan terdapat lebih dari 
satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan 
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat 
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 
administratif dalam satu bab”.  
 
Pengaturan terkait dengan sanksi admistrasi 
dalam PP ini tidak hanya ada dalam pasal 12 
ayat (3) saja namun juga diatur dalam pasal-
pasal lain dalam PP ini. 
 

dalam lampiran II 
Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 
sebagaimana diubah 
dengan Undang-
Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang 
pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan.  

7 Pasal 13 ayat (3); 
 
Setiap orang yang 
memproduksi dan/atau 
mengimpor Produk 
Tembakau berupa Rokok 
putih mesin dengan Kemasan 
kurang dari 20 (dua puluh) 
batang dalam setiap 
Kemasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi 
administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

Kejelasan 
Rumusan 

Keseuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Perumusan 
sanksi 
administrasi 
tidak sesuai 
dengan 
petunjuk 

Petunjuk nomor 69 lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan meberikan 
petunjuk bahwa “Pengelompokkan materi 
muatan dalam buku, bab, bagian, dan 
paragraf dilakukan atasdasar kesamaan 
materi”. Lebih lanjut petunjuk nomor 65 
juga memberikan gambaran terkait norma 
sanksi administrasi, bahwa “Jika norma yang 
memberikan sanksi administratif atau 
keperdataan terdapat lebih dari 
satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan dirumuskan dalam pasal 

Ubah 
 
Rumusan sanksi 
administrasi sebaiknya 
dimasukkan ke dalam 
satu bab sesuai dengan 
petunjuk yang ada 
dalam lampiran II 
Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 
sebagaimana diubah 
dengan Undang-
Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang 
pembentukan 
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terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan 
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat 
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 
administratif dalam satu bab”.  
 
Pengaturan terkait dengan sanksi admistrasi 
dalam PP ini tidak hanya ada dalam pasal 13 
ayat (3) saja namun juga diatur dalam pasal-
pasal lain dalam PP ini. 
 

Peraturan Perundang-
undangan.  

Kejelasan 
rumusan  

Pengunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Menimbulkan 
ambiguitas/ 
multitafsir. 

Rumusan norma sanksi administrasi dalam 
pasal ini menimbulkan 
multitafsir/ambiguitas, dimana ketentuan 
pasal ini hanya menyebutkan bahwa 
pengenaan saksi adminstarasi administrasi 
sesuai dengan peranturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan 
yang mengatur secara spesifik terhadap 
pengenaan saksi administrasi tersebar 
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan (diatur dalam peraturan 
perundang-undangan terrsendiri) baik 
dalam bentuk UU sampai dengan peraturan 
daerah.  
 
Salah satu peraturan perundang-undangan 
yang mengatur secara sepsifik tentang 
sanski administrasi khusunya jika dilihat sisi 
pejabat pemerintah ialah PP nomor 48 tahun 
2018 tentang tata cara pengenaan sanksi 
administrasi kepada pejabat pemerintah. 
Pasal 1 angka 7 PP 48 tahun 2018 
menyatakan bahwa “Pejabat yang 
Berwenang Mengenakan Sanksi 

Ubah 
 
Redaksional pasalnya 
sebaiknya 
mencantumkan siapa 
yang memberi sanksi 
administrasi (pejabat 
pemerintah atau 
pengadilan) dan jenis 
sanksi sanksi 
administrasinya, 
contoh rumusana pasal 
pengenaan sanksi yang 
ada di pasal 12 ayat (3).  
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Administratif adalah Pejabat Pemerintahan 
yang diberikan kewenangan untuk 
mengenakan Sanksi Administratif”. 
Ketentuan pasal 1 angka 7 ini memberikan 
gambaran bahwa pejabat pemerintahan 
diberi wewenang secara eksklusif untuk 
menegakkan norma hukum administrasi 
tanpa bergantung pada institusi lain seperti 
pengadilan.  
 
Karakter yuridis dari sanksi hukum 
administrasi dapat dibagi kedalam dua 
kriteria yaitu kriteria organik dan kriteria 
sanksi pemulihan/kriteria sanksi hukuman. 
Kriteria organik memiliki beberapa ciri khas 
diataranya; a). Sanksi administrasi 
menganggap bahwa suatu perbuatan yang 
menimbulkan gangguan terhadap tatanan 
norma hukum administrasi, sebagai suatu 
pelanggaran, b). Gangguan yang timbul 
akibat pelanggaran terhadap tatanan 
norma hukum administrasi, segera dapat 
dilakukan tindakan oleh badan 
administrasi, dan c). Tindakan yang 
dilakukan Badan administrasi dalam rangka 
mengakhiri gangguan terhadap tatanan 
norma hukum administrasi, dapat berupa 
tindakan pemulihan (reparatoir - herstel ) 
dan/atau tindakan penghukuman 
(condemnatoir - straf). Sementara untuk 
kriteria sanksi pemulihan/kriteria sanksi 
hukuman memiliki beberapa kriteria 
diataranya; a). Paksaan pemerintahan 
(bestuursdwang), b). Pembayaran penalti / 
uang paksa (dwangsom), c). Denda 



151 
 

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

administrasi (administratieve/bestuurslijke 
boete) dan d). Penarikan keputusan yang 
menguntungkan (het intrekken van een 
begunstigende beschikking/withdraw 
license).25 
 
Deskripsi diatas apabila dicermati, maka 
memberikan gambaran bahwa rumusan 
pasal 13 ayat (3) tidak memenuhi unsur 
rumasan sanksi administrasi karena tidak 
ada ada unsur siapa yang menjantuhkan 
sanksi (apakah pengadilan atau pejabat 
administrasi) dan jenis adminstrasi apa yang 
dikenakan.  
  

8 Pasal 23: 
 
Setiap orang yang 
memproduksi dan/atau 
mengimpor Produk 
Tembakau tanpa 
mencantumkan informasi 
kandungan kadar Nikotin 
dan Tar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19, 
Pasal 20, dan Pasal 21 
dikenakan sanksi 
administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Kejelasan 
Rumusan 

Keseuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Perumusan 
sanksi 
administrasi 
tidak sesuai 
dengan 
petunjuk 

Petunjuk nomor 69 lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan meberikan 
petunjuk bahwa “Pengelompokkan materi 
muatan dalam buku, bab, bagian, dan 
paragraf dilakukan atasdasar kesamaan 
materi”. Lebih lanjut petunjuk nomor 65 
juga memberikan gambaran terkait norma 
sanksi administrasi, bahwa “Jika norma yang 
memberikan sanksi administratif atau 
keperdataan terdapat lebih dari 
satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan 

Ubah 
 
Rumusan sanksi 
administrasi sebaiknya 
dimasukkan ke dalam 
satu bab sesuai dengan 
petunjuk yang ada 
dalam lampiran II 
Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 
sebagaimana diubah 
dengan Undang-
Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang 
pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan.  

 
25 Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, Maret 2019, hal. 
136-138.  
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ketentuan sanksi yang sekaligus memuat 
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 
administratif dalam satu bab”.  
 
Pengaturan terkait dengan sanksi admistrasi 
dalam PP ini tidak hanya ada dalam pasal 23 
saja namun juga diatur dalam pasal-pasal 
lain dalam PP ini. 
 

Kejelasan 
rumusan  

Pengunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Menimbulkan 
ambiguitas/ 
multitafsir. 

Rumusan norma sanksi administrasi dalam 
pasal ini menimbulkan 
multitafsir/ambiguitas, dimana ketentuan 
pasal ini hanya menyebutkan bahwa 
pengenaan saksi adminstarasi administrasi 
sesuai dengan peranturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan 
yang mengatur secara spesifik terhadap 
pengenaan saksi administrasi tersebar 
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan (diatur dalam peraturan 
perundang-undangan terrsendiri) baik 
dalam bentuk UU sampai dengan peraturan 
daerah.  
 
Salah satu peraturan perundang-undangan 
yang mengatur secara sepsifik tentang 
sanski administrasi khusunya jika dilihat sisi 
pejabat pemerintah ialah PP nomor 48 tahun 
2018 tentang tata cara pengenaan sanksi 
administrasi kepada pejabat pemerintah. 
Pasal 1 angka 7 PP 48 tahun 2018 
menyatakan bahwa “Pejabat yang 
Berwenang Mengenakan Sanksi 
Administratif adalah Pejabat Pemerintahan 
yang diberikan kewenangan untuk 

Ubah 
 
Redaksional pasalnya 
sebaiknya 
mencantumkan siapa 
yang memberi sanksi 
administrasi (pejabat 
pemerintah atau 
pengadilan) dan jenis 
sanksi sanksi 
administrasinya, 
contoh rumusana pasal 
pengenaan sanksi yang 
ada di pasal 12 ayat (3).  
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mengenakan Sanksi Administratif”. 
Ketentuan pasal 1 angka 7 ini memberikan 
gambaran bahwa pejabat pemerintahan 
diberi wewenang secara eksklusif untuk 
menegakkan norma hukum administrasi 
tanpa bergantung pada institusi lain seperti 
pengadilan.  
Karakter yuridis dari sanksi hukum 
administrasi dapat dibagi kedalam dua 
kriteria yaitu kriteria organik dan kriteria 
sanksi pemulihan/kriteria sanksi hukuman. 
Kriteria organik memiliki beberapa ciri khas 
diataranya; a). Sanksi administrasi 
menganggap bahwa suatu perbuatan yang 
menimbulkan gangguan terhadap tatanan 
norma hukum administrasi, sebagai suatu 
pelanggaran, b). Gangguan yang timbul 
akibat pelanggaran terhadap tatanan 
norma hukum administrasi, segera dapat 
dilakukan tindakan oleh badan 
administrasi, dan c). Tindakan yang 
dilakukan Badan administrasi dalam rangka 
mengakhiri gangguan terhadap tatanan 
norma hukum administrasi, dapat berupa 
tindakan pemulihan (reparatoir - herstel ) 
dan/atau tindakan penghukuman 
(condemnatoir - straf). Sementara untuk 
kriteria sanksi pemulihan/kriteria sanksi 
hukuman memiliki beberapa kriteria 
diataranya; a). Paksaan pemerintahan 
(bestuursdwang), b). Pembayaran penalti / 
uang paksa (dwangsom), c). Denda 
administrasi (administratieve/bestuurslijke 
boete) dan d). Penarikan keputusan yang 
menguntungkan (het intrekken van een 
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begunstigende beschikking/withdraw 
license).26 
 
Deskripsi diatas apabila dicermati, maka 
memberikan gambaran bahwa rumusan 
pasal 13 ayat (3) tidak memenuhi unsur 
rumasan sanksi administrasi karena tidak 
ada ada unsur siapa yang menjantuhkan 
sanksi (apakah pengadilan atau pejabat 
administrasi) dan jenis adminstrasi apa yang 
dikenakan.  

9 Pasal 26 ayat (1) dan (2): 
1. Pemerintah melakukan 

pengendalian Iklan Produk 
Tembakau. 

2. Pengendalian Iklan Produk 
Tembakau sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada media 
cetak, media penyiaran, 
media teknologi informasi, 
dan/atau media luar 
ruang. 

Disharmoni 
pengaturan 

Kewenangan 
(memberikan 
keuntungan, izin, 
lisensi) 

Adanya 
pengaturan 
mengenai hal 
yang sama pada 
2 (dua) atau 
lebih 
pengaturan 
yang berbeda 
hierarki, tetapi 
memberikan 
kewenangan 
yang berbeda 

Ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan 
ketentuan yang ada dalam pasal 46 ayat (3) 
huruf b dan c Undang-Undnag Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran yang 
menerangkan bahwa siaran iklan niaga 
dilarang melakukan promosi minuman keras 
atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif 
dan promosi promosi rokok yang 
memperagakan wujud rokok. Sementara 
ketentuan pasal 26 justru mengizinkan 
promosi melalui iklan niaga dengan cara 
pengendalian.  

Ubah 
Ketentuan pasal 26 
sebaiknya mengikuti 
ketentuan yang ada 
dalam UU penyiaran, 
walaupun PP 109 tahun 
2012 bukan merupakan 
peraturan pelaksana 
yang diperintahkan 
langsung oleh UU 
penyiaran, namun 
karena jenis PUU 
adalah peraturan 
pemerintah maka 
harus tunduk pada 
ketentuan norma yang 
ada dalam UU. 

10 Pasal 39: 
 
Setiap orang dilarang 
menyiarkan dan 
menggambarkan dalam 

Disharmoni 
pengaturan  

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi ataupun 
konsep diantara 
dua peraturan 

Ketentuan pasal ini disharmoni dengan 
ketentuan yang ada dalam pasal 26 ayat (1) 
dan (2) PP 109 Tahun 2012 tentang 
pengamanan bahan yang mengandung zat 
adiktif berupa produk tembakau bagi 

Ubah 
Apakah ketentuan 
pasal 39 ini mengikuti 
ketantuan yang ada 
dalam pasal 26 ataukah 

 
26 Ibid.  
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bentuk gambar atau foto, 
menayangkan, menampilkan 
atau menampakkan orang 
sedang merokok, 
memperlihatkan batang 
Rokok, asap Rokok, bungkus 
Rokok atau yang 
berhubungan dengan Produk 
Tembakau serta segala 
bentuk informasi Produk 
Tembakau di media cetak, 
media penyiaran, dan media 
teknologi informasi yang 
berhubungan dengan 
kegiatan komersial/iklan 
atau membuat orang ingin 
merokok. 

perundang-
undagan atau 
lebih terhadap 
objek yang 
sama 

kesehatan, yang menerangkah bahwa 
“pemerintah melakukan pengendalian 
iklan produk tembakau dan pengendalian 
tersebut dilakukan pada media cetak, 
media penyiaran, media teknologi 
informasi, dan/atau media luar ruang”. 
Pengaturan dalam pasal 26 sendiri bertolak 
belakang dengan pengaturan yang ada 
dalam pasal 39 yang justru sebaliknya 
melarang untuk menyebarluaskan iklan 
produk. Lebih lanjut  penjelasan pasal per 
pasal juga tidak memeberikan definisi terkait 
Frasa “pengendalian iklan produk 
tembakau”. Hal ini tentu saja membuat 
pengaturan tekait boleh tidaknya iklan 
produk tembakau disebarluaskan, tidak 
konsisten antar ketentuan atau bahkan 
menimbulkan ambiguitas/multitafsir. 
  

sebaliknya. Tuangkan 
dalam penjelasan pasal 
per pasal.  

11 Pasal 40: 
 
Setiap orang yang 
mengiklankan dan/atau 
mempromosikan Produk 
Tembakau tidak sesuai 
dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27, Pasal 28, 
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, 
dan Pasal 39, dikenakan 
sanksi administratif oleh 
Menteri dan/atau menteri 
terkait berupa: 

Kejelasan 
Rumusan 

Keseuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Perumusan 
sanksi 
administrasi 
tidak sesuai 
dengan 
petunjuk 

Petunjuk nomor 69 lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan meberikan 
petunjuk bahwa “Pengelompokkan materi 
muatan dalam buku, bab, bagian, dan 
paragraf dilakukan atasdasar kesamaan 
materi”. Lebih lanjut petunjuk nomor 65 
juga memberikan gambaran terkait norma 
sanksi administrasi, bahwa “Jika norma yang 
memberikan sanksi administratif atau 
keperdataan terdapat lebih dari 
satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan dirumuskan dalam pasal 

Ubah 
 
Rumusan sanksi 
administrasi sebaiknya 
dimasukkan ke dalam 
satu bab sesuai dengan 
petunjuk yang ada 
dalam lampiran II 
Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 
sebagaimana diubah 
dengan Undang-
Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang 
pembentukan 
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a. penarikan dan/atau 
perbaikan iklan; 

b. peringatan tertulis; 
dan/atau 

c. pelarangan sementara 
mengiklankan Produk 
Tembakau yang 
bersangkutan pada 
pelanggaran berulang 
atau pelanggaran berat. 

terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan 
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat 
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 
administratif dalam satu bab”.  
 
Pengaturan terkait dengan sanksi admistrasi 
dalam PP ini tidak hanya ada dalam pasal 12 
ayat (3) saja namun juga diatur dalam pasal-
pasal lain dalam PP ini. 
 

Peraturan Perundang-
undangan.  

12 Pasal 60 ayat (3): 
 
Dalam melakukan 
pengawasan Produk 
Tembakau yang beredar, 
iklan, dan promosi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Badan dapat 
mengenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penarikan produk; 
d. rekomendasi penghentian 

sementara kegiatan; 
dan/atau 

e. rekomendasi penindakan 
kepada instansi terkait 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

Kejelasan 
Rumusan 

Keseuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Perumusan 
sanksi 
administrasi 
tidak sesuai 
dengan 
petunjuk 

Petunjuk nomor 69 lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan meberikan 
petunjuk bahwa “Pengelompokkan materi 
muatan dalam buku, bab, bagian, dan 
paragraf dilakukan atasdasar kesamaan 
materi”. Lebih lanjut petunjuk nomor 65 
juga memberikan gambaran terkait norma 
sanksi administrasi, bahwa “Jika norma yang 
memberikan sanksi administratif atau 
keperdataan terdapat lebih dari 
satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan dirumuskan dalam pasal 
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 
Dengan demikian tidak merumuskan 
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat 
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 
administratif dalam satu bab”.  
 
Pengaturan terkait dengan sanksi admistrasi 
dalam PP ini tidak hanya ada dalam pasal 12 

Ubah 
 
Rumusan sanksi 
administrasi sebaiknya 
dimasukkan ke dalam 
satu bab sesuai dengan 
petunjuk yang ada 
dalam lampiran II 
Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 
sebagaimana diubah 
dengan Undang-
Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang 
pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan.  
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ayat (3) saja namun juga diatur dalam pasal-
pasal lain dalam PP ini. 
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1 Pasal 1  kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian dengan 
sistematika dan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Berisi batasan 
pengertian atau 
definisi 

Ketentuan dalam lampiran II nomor 102 
Undang-Undang 12 Tahun 2011 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, memberikan amanat, jika Kata 
atau istilah yang dimuat dalam ketentuan 
umum hanyalah kata atau istilah yang 
digunakan berulang-ulang di dalam pasal 
atau beberapa pasal selanjutnya.  
 
Berpedoman pada pada amanat lampiran II 
nomor 102 ini maka kata “instansi 
pemerintah” perlu didefinisikan karena 
disebutkan berulang kali. Yang perlu menjadi 
catatan dalam memberikan definisi  kata 
intansi pemerintah dan kata pengelolaan 
sistem informasi kesehatan haruslah 
rumusan definisi tersebut  harus sama 
dengan rumusan definisi dalam peraturan 
perundang-undangan yang telah berlaku 
dan rumusan batasan pengertian dari suatu 
Peraturan Perundang-undangan dapat 
berbeda dengan rumusan Peraturan 
Perundangundangan yang lain karena 
disesuaikan dengan kebutuhan terkait 
dengan materi muatan yang akan diatur dan 
yang tidak kalah penting dalam merumuskan 
definisi di ketentuan umum adalah Jika 
suatu kata atau istilah hanya digunakan satu 
kali, namun kata atau istilah itu diperlukan 
pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau 

Ubah 
 
Tambahkan definisi 
instansi pemerintah 
dan sesuaikan dengan 
pedoman yang ada 
dalam lampiran II 
Undang-Undang 12 
Tahun 2011 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
Undangan nomor 102-
104 dan nomor 106. 
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paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi 
definisi.  
 

2 Pasal 2 huruf (b); 
 
Pengaturan Sistem Informasi 
Kesehatan ini bertujuan 
untuk: 
b. memberdayakan peran 

serta masyarakat, 
termasuk organisasi 
profesi dalam 
penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kesehatan 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek Standar 
Operasional 
Pelaksana 

Ketersediaan 
SOP yang jelas, 
lengkap  

Tujuan dari pengaturan sistem informasi 
kesehatan salah satunya adalah melibatkan 
peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan sistem informasi 
kesehatan. Ketentuan pasal 73 ayat (1) dan 
(2) yang memberikan memerintahkan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
memberdayakan masyarakat dalam bidang 
bidang pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan, penyebarluasan, dan 
penggunaan data dan informasi kesehatan 
serta pengembangan, pemantauan, 
evaluasi, dan pendanaan sistem informasi 
kesehatan. Lebih lanjut dalam pasal 174 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan, mengatur tentang 
peran serta masyarakat dimana masyarakat 
didorong untuk berperan serta, baik secara 
perseorangan maupun terorganisasi dalam 
segala bentuk dan tahapan pembangunan 
kesehatan dalam rangka membantu 
mempercepat pencapaian derajat 
kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya. 
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat sangat berperan penting dalam 
hal maju tidaknya pembangunan kesehatan. 
Hanya saja pengeturan terkait peran serta 
masyarakat belum diatur secara detail dan 
terperinci, misalnya saja dalam pasal dalam 
pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemeirntah 

Ubah 
 
Pengaturan tentang 
peran serta masyarakat 
perlu diatur secara 
lebih detail dan 
terperinci atau paling 
tidak ada SOP atau 
petunjuk teknis terkait 
keterlibatan 
masyarakat dalam 
pengelolaan sistem 
informasi kesehatan. 
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Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem 
Informasi Kesehatan menyebutkan bidang 
mana saja yang yang dapat dimasuki oleh 
masyarakat, namun tidak ada penjelasan 
lebih lanjut ataupun perintah terkait dengan 
pengaturan lebih lanjut mengenai peran 
serta masyarakat diatur dalam peraturan 
dibawah Peraturan Pemerintah. 
 

3 Pasal 5: 
 
Data Kesehatan harus 
terbuka untuk diakses oleh 
unit kerja instansi Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah yang 
mengelola Sistem Informasi 
Kesehatan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek relevansi 
dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih tidak 
relevan untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Data kesehatan dalam ketentuan ini hanya 
instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
yang diberikan akses untuk mengelola 
sistem informasi kesehatan. Pengaturan 
terkait dengan jenis data kesehatan diatur 
dalam ketentuan pasal 4 peraturan 
pemerintah ini, khusus untuk pasal 4 ayat (6) 
mengatur tentang data kesehatan yang 
bersifat luar biasa (data luar biasa adalah 
meliputi data yang dikumpulkan dalam 
kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan 
kedaruratan kesehatan masyarakat). Dalam 
kondisi pandemi covid 19 saat ini, data 
kesehatan yang dapat diakses oleh 
masyarakat menjadi sangat penting, 
misalnya saja diawal pandemi covid 19, 
masih terdapat perbedaan jumlah pasien 
covid 19. Tidak hanya jumlah pasien covid 
19, masyarakat juga berhak memperoleh 
data terkait dengan proses vaksinasi yang 
sedang diselaksanaaka saat ini. Dalam 
peraturan pemerintah ini, keterlibatan 
peran serta masyarakat juga diatur (Pasal 73 
ayat 2) yang menyebutkan salah satu bidang 
yang dapat melibatkan peran serta 

Ubah 
 
Ketentuan yang ada 
dalam pasal ini untuk 
kondisi pandemi covid 
19 saat ini, dirasa 
kurang efeksitf dan 
tidak relevan untuk 
diberlakukan secara 
efisien. Untuk itu 
ketentuan ini 
redaksionalnya dapat 
diubah dengan 
menambahkan frasa 
peran serta masyarakat 
atau berikan 
penjelasan yang 
dituangkan dalam 
penjelasan pasal per 
pasal, agar tidak 
menimbulkan 
disharmoni definisi dan 
konsep terkait peran 
serta masyarakat 
dalam mengakses data 
kesehatan. 
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masyarakat adalah pengunaan data dan 
informasi kesehatan. 
 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek partisipasi 
masyarakat 

Dari segi 
terbukanya 
akses untuk 
partisipasi 
masyarakat 

Ketentuan yang ada dalam pasal 5 ini, 
berpotensi disharmoni dengan ketentuan 
pasal 73 dan ketentuan yang ada dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Potensi disharmoni tersebut lahir karena 
tidak adanya penjelasan yang cukup, apakah 
data kesehatan dalam sistem informasi 
kesehatan dapat dikategorikan masuk 
kedalam data yang dapat diakses secara 
publik. Pengaturan mengenai data 
kesehatan sendiri diatur dalam ketentuan 
pasal 1 angka 4 yang menyebutkan 
pengertian data kesehatan dan ketentuan 
pasal 4. Sementara itu pasal 73 justru 
menyebutkan keterlibatan masyarakat 
dalam sistem informasi kesehatan 
khususnya penggunaan data kesehatan. 
 
Lebih lanjut ketentuan pasal 1 angka 4, pasal 
2 ayat (1) dan (4) dan pasal 3 huruf a 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
memberikan gambaran umum sebagai 
berikut:  

• Bahwa informasi Publik adalah 
informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 
suatu badan publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara dan/atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan 

Ubah  
 
Penjelasan pasal per 
pasal khusunya pasal 5 
hanya memberikan 
penjelasan frasa 
“akses” namun tidak 
memberikan 
penjelasan apakah data 
kesehatan yang ada 
dalam sistem informasi 
keshatan dapat juga 
bagian dari data 
kesehatan yang dapat 
diakses publik. Jika data 
kesehatan hanya dapat 
diakses oleh 
Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, 
maka tambahkan 
dalam penjelasan pasal 
per pasal namun jika 
data kesehatan dapat 
diakses publik maka 
ketentuan yang ada 
harus mengikuti 
ketentuan yang ada 
dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik.  
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badan publik lainnya, serta informasi 
lain yang berkaitan dengan kepentingan 
publik; 

• Bahwa setiap Informasi Publik bersifat 
terbuka dan dapat diakses oleh setiap 
Pengguna Informasi Publik; 

• Bahwa Informasi Publik yang 
dikecualikan bersifat rahasia sesuai 
dengan Undang-Undang, kepatutan, 
dan kepentingan umum didasarkan 
pada pengujian tentang konsekuensi 
yang timbul apabila suatu informasi 
diberikan kepada masyarakat serta 
setelah dipertimbangkan dengan 
saksama bahwa menutup Informasi 
Publik dapat melindungi kepentingan 
yang lebih besar daripada membukanya 
atau sebaliknya; dan  

• Bahwa negara menjamin hak warga 
negara untuk mengetahui rencana 
pembuatan kebijakan publik, program 
kebijakan publik, dan proses 
pengambilan keputusan publik, serta 
alasan pengambilan suatu keputusan 
publik. 

 
Dari gambaran umum yang ada dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
sudah sangat jelas bahwa negara 
mendorong partisipasi masyarakat serta 
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 
proses pengambilan kebijakan publik.  
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4 Pasal 17: 
 
Pengumpulan Data dan 
Informasi Kesehatan 
dilaksanakan melalui 
kegiatan:  
a. pelayanan kesehatan 

rutin atau berkala oleh 
tenaga kesehatan yang 
berwenang;  

b. penyelenggaraan rekam 
medik, meliputi rekam 
medik elektronik dan 
rekam medik 
nonelektronik;  

c. surveilans kesehatan;  
d. sensus dan survei dengan 

menggunakan metode 
dan instrumentasi yang 
dapat 
dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah;  

e. penelitian dan 
pengembangan 
kesehatan;  

f. pemanfaatan teknologi 
dan sumber lain yang 
sesuai perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 
dan  

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan  

Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Tidak 
terpenuhinya 
kapasitas, 
integritas dan 
kualitas SDM 
yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan. 

Pengumpulan data dan informasi kesehatan 
dalam sistem informasi kesehatan masih 
terfragmentasi. Sebagaimana diketahui 
bahwa di bidang kesehatan telah 
berkembang berbagai sistem informasi sejak 
lama tetapi satu sama lain kurang 
terintegrasi. Setiap sistem informasi 
tersebut cenderung untuk mengumpulkan 
data sebanyak-banyaknya dan langsung dari 
fasilitas pelayanan kesehatan yang paling 
bawah dengan menggunakan cara dan 
format pelaporan sendiri. Akibatnya setiap 
operasional seperti Puskesmas dan Rumah 
Sakit yang harus mencatat data dan 
melaporkannya sehingga Puskesmas dan 
Rumah Sakit menjadi sangat terbebani. 
Dampak negatifnya adalah berupa kurang 
akuratnya data dan lambatnya pengiriman 
laporan. 27 

Ubah  
 
Buat standar 
operasional pelaksana. 
Dengan ketersediaan 
SOP yang jelas, lengkap 
dan mudah untuk 
diterapkan 

 
27 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Tahun 2015-2019, hal 23. 
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g. cara lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

5 Pasal 19: 
 
1. Pengolahan Data dan 

Informasi Kesehatan 
dilakukan dengan 
menggunakan Sistem 
Elektronik Kesehatan yang 
memiliki kemampuan 
transaksi elektronik sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  

2. Sistem Elektronik 
Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat terhubung dengan 
Sistem Elektronik 
Kesehatan yang dikelola 
oleh Menteri.  

3. Dalam hal pengelola 
Sistem Informasi 
Kesehatan belum memiliki 
infrastuktur Sistem 
Elektronik Kesehatan, 
pengolahan Data dan 
Informasi Kesehatan dapat 
dilakukan melalui sistem 
nonelektronik.  

4. Pengolahan Data dan 
Informasi Kesehatan 
sebagaimana dimaksud 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan  

Aspek Anggaran 
dan Sarana 
Prasarana 

Belum 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana 

Kemampuan daerah dalam pengelolaan dan 
pengembangan data dan informasi 
kesehatan dalam ruang lingkup sistem 
informasi kesehatan masih bervariasi.  
 
 Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 
sebagian besar kabupaten/kota dan provinsi 
belum memiliki kemampuan yang memadai 
dalam mengembangkan sistem informasi 
kesehatannya, sehingga perlu dilakukan 
fasilitasi. Untuk sebagian daerah yang telah 
memiliki kemampuanpun tampaknya 
pengembangan yang dilakukan masih 
kurang mendasar dan komprehensif serta 
belum mengatasi masalah-masalah 
mendasar dalam sistem informasi 
kesehatan. Setiap upaya pengembangan 
cenderung menciptakan sistem informasi 
kesehatan sendiri dan kurang 
memperhatikan keberlangsungan sistem 
dan konsep integrasi sistem untuk efisiensi. 
Kondisi geografis, khususnya pada daerah 
terpencil dan perbatasan juga berdampak 
pada kemampuan untuk membangun sistem 
informasi kesehatan daerah serta 
optimalisasi pemanfaatan infrastruktur 
teknologi informasi dan kemampuan 
sumberdaya lainnya. Sementara itu, 
kemampuan untuk melakukan manajemen 
data mulai dari pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data serta penyajian dan 

Ubah  
 
Buat standar 
operasional pelaksana. 
Dengan ketersediaan 
SOP yang jelas, lengkap 
dan mudah untuk 
diterapkan. 
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pada ayat (1) dan ayat (2) 
harus dilakukan di dalam 
negeri. 

5. Dalam keadaan tertentu 
Pengolahan Data dan 
Informasi Kesehatan dapat 
dilakukan di luar negeri 
atas izin Menteri sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

diseminasi informasi baik di pusat dan 
daerah masih belum optimal. Kemampuan 
untuk menghasilkan indikator dan informasi 
kesehatan yang valid dan reliabel juga masih 
perlu ditingkatkan.28 

6 Pasal 26 ayat (1): 
 
1. Sistem Informasi 

Kesehatan wajib dikelola 
oleh: 
a. Pemerintah, untuk 

pengelolaan satu 
Sistem Informasi 
Kesehatan skala 
nasional dalam ruang 
lingkup Sistem 
Kesehatan Nasional; 

b. Pemerintah Daerah 
provinsi, untuk 
pengelolaan satu 
Sistem Informasi 
Kesehatan skala 
provinsi; 

c. Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, untuk 
pengelolaan satu 

Disharmoni 
pengaturan 

kewajiban Ada pengaturan 
mengenai 
kewajiban yang 
tidak 
konsisten/saling 
bertentangan 
antar pasal 
dalam 
peraturan yang 
sama.  

Ketentuan pasal 26 ayat (1), berpotensi 
disharmoni dengan ketentuan yang ada 
dalam pasal 73 ayat (1) dan (2). Dalam pasal 
73 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dalam pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan dapat melibatkan peran serta 
masyarakat, namun dalam ketentuan yang 
ada dalam pasal 26 ayat (1) menyebutkan 
sebaliknya bahwa sistem informasi 
kesehatan wajib dikelola oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah. Untuk peran serta 
masyarakat memang  dalam pasal 73 ayat 
(2), dibatasi dalam beberapa bidang 
diantaranya, bidang pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, 
dan penggunaan Data dan Informasi 
Kesehatan serta pengembangan, 
pemantauan, evaluasi, dan pendanaan 
Sistem Informasi Kesehatan. Pembatasan 
peran serta masyarakat justru membuat 
ketentuan yang ada dalam pasal 26 ayat (1) 

Ubah 
 
Buat standar 
operasional pelaksana. 
Dengan ketersediaan 
SOP yang jelas, lengkap 
dan mudah untuk 
diterapkan.  

 
28 Ibid, hlm. 24. 
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Sistem Informasi 
Kesehatan skala 
kabupaten/kota; dan 

d. Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan, untuk 
pengelolaan Sistem 
Informasi Kesehatan 
skala Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan. 

 

berpotensi diharmoni khusunya terkait 
dengan kewajiban pengelolaan sistem 
informasi kesehatan. 

7 Pasal 71 ayat (2); 
 
Setiap tahun, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan mengalokasikan 
dana untuk penyelenggaraan 
Sistem lnformasi Kesehatan 
masing-masing sesuai 
dengan kebutuhan dan 
kemampuan keuangannya. 
 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Tegas Pendanaan sistem informasi kesehatan satu 
daerah dengan daerah lain masih terbatas 
dan tidak seragam disetiap daerah. 
Pendanaan untuk sistem informasi 
kesehatan di daerah masih terbatas. Aspek 
pendanaan dapat dinilai sebagai faktor 
kekuatan, namun terdapat beberapa hal 
yang dapat pula dikategorikan sebagai 
faktor kelemahan. Alokasi dana untuk 
operasional, pemeliharaan, dan peremajaan 
sistem informasi baik di pusat maupun di 
daerah, belum menjadi prioritas 
penganggaran rutin sehingga dapat 
mengakibatkan operasional dan 
pemeliharaan sistem tidak dapat dilakukan 
secara baik untuk menjaga kesinambungan 
sistem informasi. Kemampuan pendanaan 
daerah yang bervariasi dalam memperkuat 
sistem informasi kesehatan di daerah 
berdampak pula pada keberhasilan 
penguatan sistem informasi kesehatan 
secara keseluruhan29 
 

Ubah 
 
Berikan penjelasan 
atau penegasan terkait 
dengan menambahkan 
frasa porsi pendanaan 
oleh Pemerintah Pusat 
dimungkinkan lebih 
banyak (khusus daerah 
dengan APBD yang 
minim) mengingat 
fakta dilapangan 
menunjukkan bahwa 
sebagian besar 
kabupaten/kota dan 
provinsi belum 
memiliki kemampuan 
yang memadai dalam 
mengembangkan 
sistem informasi 
kesehatannya, 
sehingga perlu 
dilakukan fasilitasi. 

 
29 Ibid, hal. 24. 
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8 Pasal 73 ayat (1) dan (2); 
 
1. Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 
dalam pengelolaan 
Sistem Informasi 
Kesehatan dapat 
melibatkan peran serta 
masyarakat 

2. Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
dalam bidang 
pengumpulan, 
pengolahan, 
penyimpanan, 
penyebarluasan, dan 
penggunaan Data dan 
Informasi Kesehatan 
serta pengembangan, 
pemantauan, evaluasi, 
dan pendanaan Sistem 
Informasi Kesehatan. 

 

Penilaian 
Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi ataupun 
konsep diatara 
dua peraturan 
perundang-
undangan atau 
lebih terhadap 
objek yang sam 

Pasal 169 Undang-Undan Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan membuka ruang 
kepada masyarakat untuk meperoleh akses 
terhadap informasi kesehatan. Lebih lanjut 
pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah ini 
juga membuka ruang bagi pemberdayaan 
peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan sistem informasi 
kesehatan, lebih lanjut ketentuan yang ada 
dalam pasal 73 ayat (1) dan (2), juga 
menjelaskan bidang-bidang mana saja yang 
dibuka untuk peran serta mayarakat 
diantaranya; bidang pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, 
dan penggunaan Data dan Informasi 
Kesehatan serta pengembangan, 
pemantauan, evaluasi, dan pendanaan 
Sistem Informasi Kesehatan. 
 
Jika melihat kembali ketentuan yang ada 
dalam pasal 8 yang menguraikan jenis-jenis 
informasi kesehatan, dan juga ketentuan 
yang ada dalam pasal 5 yang justru 
membatasi peran serta masyarakat dalam 
hal mengakses data kesehatan yang hanya 
dapat diakses oleh instansi Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem 
Informasi Kesehatan. Maka ketentuan pasal 
8 dan pasal 5 berpotensi disharmoni dengan 
ketentuan yang ada dalam pasal 73 ayat (1) 
dan (2).  

Ubah  
 
Tambahkan 
penjelasan, khususnya 
terkait dengan bidang-
bidang mana saja yang 
dibuka untuk peran 
serta masyarakat. Jika 
ingin menambahkan 
penjelsan sebaiknya 
harus mengikuti 
pedoman yang ada 
dalam lampiran II 
nomor 186 Undang-
Undang 12 Tahun 2011 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
menyebutkan bahwa 
rumusan penjelsan 
pasal demi pasal harus 
memperhatikan;  
a. tidak bertentangan 

dengan materi 
pokok yang diatur 
dalam batang 
tubuh; 
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b. tidak memperluas, 
mempersempit 
atau menambah 
pengertian norma 
yang ada dalam 
batang tubuh; 

c. tidak melakukan 
pengulangan atas 
materi pokok yang 
diatur dalam batang 
tubuh; 

d. tidak mengulangi 
uraian kata, istilah, 
frasa, atau 
pengertian yang 
telah dimuat di 
dalam ketentuan 
umum; dan/atau e. 
tidak memuat 
rumusan 
pendelegasian. 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek Anggaran  Akuntabilitas 
pengelolaan 
anggaran 

Tujuan dari pengaturan sistem informasi 
kesehatan selain untuk menjamin 
ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap 
Informasi Kesehatan yang bernilai 
pengetahuan serta dapat 
dipertanggungjawabkan juga bertujuan 
untuk memberdayakan peran serta 
masyarakat, termasuk organisasi profesi 
dalam penyelenggaraan Sistem Informasi 
Kesehatan. 
 
Secara spesifik pengaturan mengenai peran 
serta masyarakat dalam sistem informasi 
kesehatan diatur dalam pasal 73. Lebih 

Tetap 
 
Ada kebutuhan hukum 
untuk membuat 
pengaturan terkait 
pendanaan sistem 
informasi kesehatan 
oleh masyarakat.  
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kanjut dalam ketentuan pasal 73 ayat (2) 
memberikan batasan-batasan bidang mana 
saja yang diberikan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dalam hal melibatkan 
peran serta masyarakat. 
 
Khusus bidang pendanaan sistem informasi 
kesehatan oleh masyarakat, perlu diatur 
secara spesifik, pengaturannya sendiri dapat 
melalui peraturan menteri, hal ini terkait 
dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran. 
Mengingat sistem informasi kesehatan 
sendiri harus dikelola secara terpadu untuk 
mengarahkan tindakan atau keputusan yang 
berguna dalam mendukung pembangunan 
kesehatan. 
 

9 Pasal 74 ayat (1); 
 
1. Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 
berkewajiban 
melaksanakan standar 
pelayanan minimal 
dalam rangka 
pelaksanaan peran serta 
masyarakat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 

 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Menimbulkan 
multitafsir 

Ketentuan pasal 74 ayat (1) berpotensi 
menimbulkan ambiguitas/multitafsir, 
khususnya terkait dengan kewajiban 
pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
melaksanakan standar pelayanan minimal 
dalam rangka pelaksanaan peran serta 
masyarakat.  
 
Keterlibatan Peran serta masyarakat 
khususnya dalam sistem informasi 
kesehatan yang diatur dalam pasal 73 ayat 
(2) dan dibatasi dalam beberapa bidang saja 
diataranya;  bidang pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, 
dan penggunaan Data dan Informasi 
Kesehatan serta pengembangan, 
pemantauan, evaluasi, dan pendanaan 
Sistem Informasi Kesehatan. Yang membuat 

Tetap 
 
Tambahkah dalam 
penjelasan pasal per 
pasal apa yang 
dimaksud dengan 
standar pelayanan 
minimal, apakah 
standar pelayanan 
minmal yang dimaksud 
adalah standar 
pelayanan minimal di 
bidang kesehatan atau 
standar minimal di 
bidang sistem 
informasi kesehatan 
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ketentuan pasal 74 ayat (1) menjadi 
multitafsir adalah tidak adanya penjelasan 
pasal terkait standar pelayanan minimal 
yang dimaksud dalam pasal 74 ayat (1). 
Apakah standar pelayanan minimal yang 
dimaksud adalah standar pelayanan minimal 
sistem informasi kesehatan atau standar 
pelayanan minimal secara umum atau 
standar pelayanan minimal bidang 
kesehatan. 
Hal ini perlu diperjelas dalam penjelasan 
pasal per pasal, mengingat pengaturan 
secara khusus mengenai standar pelayanan 
minimal bidang kesehatan sudah diatur 
dalam beberapa peraturan perundang-
undangan diataranya: 
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Standar Teknis 
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar 
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal; dan  

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah. 

 

10 Pasal 7: 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria dan 
standar data rutin dan data 
nonrutin diatur dengan 
Peraturan Menteri 
 
Pasal 9: 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksanaanya 

Ada 10 pasal yanga memerintahkan untuk 
membuat peraturan pelaksana dari 
peraturan pemerintah ini, dari hasil 
pencarian yang dilakukan baik di situs resmi 
Kementerian Kesehatan, situs resmi milik 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 
maupun situs yang menyediakan mesin 
pencarian peraturan (regulation search 

Tetap 
 
Jika mengacu pada 
pendapat Prof Maria 
Farida dalam bukunya 
tentang Ilmu 
Perundang-Undangan 
Jenis Fungsi dan Materi 
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Ketentuan lebih lanjut 
mengenai informasi 
kesehatan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 12,  
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Indikator 
Kesehatan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 25: 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan, dan 
pengamanan Data dan 
Informasi Kesehatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 24 diatur 
dengan Peraturan Menteri 
 
Pasal 43: 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 50: 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perangkat Sistem 
Informasi Kesehatan diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

engine) seperti situs  https://eclis.id/, hanya 
ada beberapa peraturan menteri yang kami 
peroleh (peraturan menteri kesehatan yang 
materi muatanya memuat pengaturan 
terkait sistem informasi kesehatan atau 
paling tidak peraturan menteri kesehatan 
yang salah satu dasar hukumnya adalah PP 
46  Tahun 2014 tentang sistem informasi 
kesehatan), diataranya yaitu:  

• Permenkes Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Puskesmas; 

• Permenkes Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan 
Alat Kesehatan; 

• Permenkes Nomor 46 Tahun 2017 
tentang Strategi E-Kesehatan Nasional; 

• Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 
tentang Penanggulangan Tuberkolosis; 

• Permenkes Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas; 

• Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 
tentang Penanggulangan Penyakit Tidak 
Menular; 

• Permenkes Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan 
Tahun 2015-2019; 

•  Permenkes Nomor 92 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Komunikasi 
Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan 
Terintegrasi; 

• Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling 
dan Tes HIV; 

Muataan terkait fungsi 
peraturan menteri, 
maka bentuk dari 
peraturan pelaksana 
dari PP 46 tahun 2014 
yang tepat adalah 
peraturan presiden 
bukan peraturan 
menteri.  
 
Jika melihat dari 
variabel dan indikator 
pedoman 6 dimensi, 
maka redaksional dari 
ketentuan dalam PP 46 
tahun 2014 yang 
memerintahkan 
pengaturan lebih lanjut 
dalam peraturan 
menteri dirasa sudah 
tepat, namun 
sayangnya tidak dapat 
berjalan deangan 
efektif, dikarenakan 
peraturan 
pelaksananya sendiri 
belum ada atau 
peraturan menteri 
yang ada khsusnya 
yang berkaitan dengan 
sistem informasi 
kesehatan tidak 
menyebutkan secara 
ekplisit dalam 

https://eclis.id/
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Pasak 57: 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sumber daya 
manusia Sistem Informasi 
Kesehatan diatur dengan 
Peraturan Menteri 
 
Pasal 60: 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengembangan Sistem 
Informasi Kesehatan diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 69: 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyebarluasan 
Data dan Informasi 
Kesehatan serta penggunaan 
Informasi Kesehatan diatur 
dengan Peraturan Menteri 
 
 
Pasal 77 ayat (2): 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengenaan sanksi 
administrasi diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

• Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
peraturan menteri kesehatan yang secara 
eksplisit khusunya dalam konsideran 
menimbang yang menyebutkan frasa 
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
pasal (pasal pendelgasian dalam peraturan 
pemerintah ini)” tidak ada. Hal ini tentu saja 
berdampak pada ketidak jelasan atau 
ketidakpastian apakah permenkes yang 
dalam konsideran menimbangnya 
menyebutkan PP 46 tahun 2014 tentang 
sistem informasi kesehatan adalah 
permenkes pelaksana dari PP 46 Tahun 
2016. Lampiran II nomor 18 dan nomor 20 
UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 
diubah dengan UU 15 tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan secara tegas menyebutkan 
bahwa “konsiderans memuat uraian 
singkat mengenai pokok pikiran yang 
menjadi pertimbangan dan alasan 
pembentukan Peraturan Perundang–
undangan” dan “pokok pikiran yang hanya 
menyatakan bahwa Peraturan Perundang-
undangan dianggap 
perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat 
karena tidak mencerminkan pertimbangan 
dan alasan dibentuknya Peraturan 
Perundang–undangan tersebut”.  
 
Selain uraian diatas, ada hal pentig yang 
harus diperhatikan dari pendelegasian 

konsideran 
menimbangnya.  
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pengaturan dari peraturan pemerintah 
kepada peraturan menteri yaitu, sesuai 
dengan tugas dan fungsi seorang menteri 
sesuai dengan pasal 17 UUD 1945 maka 
fungsi peraturan menteri salah satunya 
adalah untuk menyelenggarakan 
pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam 
peraturan pemerintah yang tegas-tegas 
menyebutnya. Untuk fungsi ini, itu 
merupakan sebuah kebiasaan yang 
dipengaruhi oleh UUDS 1950. Seperti 
diketahui bahwa penyelenggaraan UUDS 
1950 dianut sistem parlementer, sehingga 
dalam sistem ini yang menonjol adalah 
parlemen, sedangkan presiden hanya 
merupakan suatu simbol saja. Dalam sistem 
ini yag tampil didepan adalah para menteri, 
sebab walaupun menteri-menteri itu 
membantu Presiden tetapi menteri tidak 
bertangung jawab kepada Presiden, namun 
kepada parlemen. Berdasarkan sistem ini, 
maka setiap ketentuan dalam UU yang 
memerlukan suatu peraturan pelaksana 
akan diatur lebih lanjut oleh menteri dalam 
suatu peraturan menteri, sebab menteri-
menterilah yang dapat bertangung jawab 
kepada parlemen.30 

 

 

  

 
30 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan (Yogyakarta:Kanisius,2019),hal. 227. 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

NO PASAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

1.  Ketentuan Umum - - - - - 

2.  Pasal 2  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan 
untuk menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, 
maupun rehabilitatif 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istiilah, kata 

Mudah 
dipahami 

Pasal 2 menyebutkan bahwa “Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan didirikan untuk 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan baik promotif, preventif, 
kuratif, maupun rehabilitatif”. Namun 
tidak ada penjelasan mengenai apa arti 
dari pelayanan promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif. Pendefinisian 
tersebut justru ada pada Ketentuan 
Umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. 
 
Untuk memudahkan pemahaman bagi 
pembaca Peraturan Pemerintah ini, 
maka penting untuk memuat 
penjelasan mengenai pelayanan 
promotif, pelayanan preventif, 
pelayanan kuratif, dan pelayanan 
rehabilitatif dengan merujuk pada 
definisi yang diatur dalam UU No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
 

Ubah 
Mengubah Penjelasan 
Pasal 2. 

3.  Pasal 3 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
berupa:  
a. pelayanan kesehatan perseorangan; 

dan/ atau  
b. pelayanan kesehatan masyarakat. 

- - - Tidak ada temuan - 

4.  Pasal 4 - - - Tidak ada temuan - 
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(1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
terdiri atas:  
a. tempat praktik mandiri Tenaga 
Kesehatan; b. pusat kesehatan masyarakat;  
c. klinik; d. rumah sakit;  
e. apotek;  
f. unit transfusi darah;  
g. Iaboratorium kesehatan; h. optikal; 
i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk 
kepentingan hukum; dan  
j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.  
 
(2) Dalam hal tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan pelayanan kesehatan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kesehatan, Menteri dapat 
menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan selain jenis fasilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

5.  Pasal 5 
(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dapat memiliki tingkatan pelayanan 
yang terdiri atas:  
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

tingkat pertama;  
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

tingkat kedua; dan  
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

tingkat ketiga.  
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat 

pertama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a memberikan 
pelayanan kesehatan dasar.  

- - - Tidak ada temuan - 
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(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat 
kedua sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b memberikan 
pelayanan kesehatan spesialistik.  

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat 
ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c memberikan pelayanan 
kesehatan subspesialistik.  

(5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat 
kedua dan tingkat ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dapat memberikan pelayanan yang 
diberikan oleh Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan tingkat dibawahnya. 

6.  Pasal 6 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
bertanggung jawab atas ketersediaan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 
rangka mewujudkan derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya. 

- - - Tidak ada temuan  

7.  Pasal 7 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 bertanggung jawab 
menyediakan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan" antara lain Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang 
bersifat nasional atau merupakan rujukan 
nasional. 

- - - Tidak ada temuan  
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8.  PASAL 8 
(1) Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 dapat 
menentukan jumlah dan jenis Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan serta pemberian 
izin beroperasi di daerahnya. 

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah 
dalam menentukan jumlah dan jenis 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
didasarkan pada kebutuhan dan 
tanggung jawab daerah masing-masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan 
mempertimbangkan unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. luas wilayah; 
b. kebutuhan kesehatan; 
c. jumlah dan persebaran penduduk; 
d. pola penyakit; 
e. pemanfaatannya; 
f. fungsi sosial; dan 
g. kemampuan dalam memanfaatkan 
teknologi. 

(4) Bobot unsur-unsur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disesuaikan 
untuk setiap jenis Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan.  

(5) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta 
pemberian izin beroperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

tegas Dalam pasal ini tidak menyebutkan 
secara tegas Pemerintah Daerah yang 
dimaksud apakah Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten/Kota, 
sehingga berpotensi menciptakan 
kewenangan yang tumpang tindih. 
Untuk menghindari potensi disharmoni 
kewenangan, maka perlu untuk 
menyebutkan Pemerintah Daerah 
Provinsi ataukah Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sehingga batas-batas 
kewenangan Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah menjadi jelas 
dan tegas   

Ubah 
Perlu menyebutkan 
secara tegas Pemerintah 
Daerah Provinsi atau 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
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berlaku juga untuk Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang diselenggarakan 
melalui kegiatan penanaman modal 
asing.  

(6) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak berlaku untuk jenis rumah sakit 
khusus karantina, penelitian, dan 
asilum.  

(7) Ketentuan mengenai penentuan 
jumlah dan jenis rumah sakit khusus 
karantina, penelitian, dan asilum, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

9.  Pasal 8 ayat (7) 
Ketentuan mengenai penentuan jumlah 
dan jenis rumah sakit khusus karantina, 
penelitian, dan asilum, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Penilaian 
efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksananya 

Belum ditemukan peraturan menteri 
yang mengatur penentuan jumlah dan 
jenis rumah sakit khusus karantina, 
penelitian, dan asilum, sehingga perlu 
untuk diatur. 

Kebutuhan Hukum 

10.  Pasal 9 
(1) Pertimbangan penentuan jumlah dan 

jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (3) tidak berlaku bagi Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan di daerah 
terpencil, sangat terpencil, 
perbatasan, dan kepulauan. 

(2) Ketentuan mengenai Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan di daerah 
terpencil, sangat terpencil, 
perbatasan, dan kepulauan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

- - - Tidak ada temuan  
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11.  Pasal 10 
(1) Pemerintah Daerah menentukan 

jumlah tempat praktik mandiri Tenaga 
Kesehatan berdasarkan kebutuhan 
masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan pada 1 (satu) wilayah. 

(2) Penentuan kebutuhan masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui penetapan rasio 
antara jumlah Tenaga Kesehatan 
dibanding dengan jumlah penduduk.  

(3) Penetapan rasio sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 dilakukan 
dengan pertimbangan sebagai berikut:  
a. kondisi geogralis dan aksesibilitas 

masyarakat;  
b. tingkat utilitas; dan  
c. jam kerja pelayanan.  

(4) Dalam hal penetapan rasio 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak sesuai dengan ketersediaan 
jumlah Tenaga Kesehatan di wilayah 
tersebut, Pemerintah Daerah wajib 
menetapkan kebljakan untuk 
memenuhi jumlah praktik mandiri 
masingmasing Tenaga Kesehatan. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

tegas Dalam pasal ini tidak menyebutkan 
secara tegas Pemerintah Daerah yang 
dimaksud apakah Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten/Kota, 
sehingga berpotensi menciptakan 
kewenangan yang tumpang tindih. 
Untuk menghindari potensi disharmoni 
kewenangan, maka perlu untuk 
menyebutkan Pemerintah Daerah 
Provinsi ataukah Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sehingga batas-batas 
kewenangan Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah menjadi jelas 
dan tegas. 

Ubah 
Perlu menyebutkan 
secara tegas Pemerintah 
Daerah Provinsi atau 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

12.  Pasal 11 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib 
menyediakan paling sedikit 1 (satu) pusat 
kesehatan masyarakat pada setiap 
kecamatan. Pendirian lebih dari 1 (satu) 
pusat kesehatan masyarakat didasarkan 
pada pertimbangan kebutuhan pelayanan, 
jumlah penduduk, dan aksesibilitas. 

- - - Tidak ada temuan  
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Penentuan jumlah pusat kesehatan 
masyarakat berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

13.  Pasal 12 
(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

menentukan jumlah klinik berdasarkan 
kebutuhan masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan pada I (satu) 
wilayah.  

(2) Penentuan kebutuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui penetapan rasio antara jumlah 
klinik dibanding dengan jumlah 
penduduk.  

(3) Rasio sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan 
pertimbangan sebagai berikut:  
a. kondisi geografis dan aksesibilitas 
masyarakat;  
b. tingkat utilitas;  
c. jam kerja pelayanan; dan 
d. jumlah praktik mandiri 
dokter/dokter gigi atau dokter 
spesialis/dokter gigi spesialis di wilayah 
tersebut.  

(4) Dalam hal penetapan rasio 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak sesuai dengan ketersediaan 
jumlah klinik, Pemerintah Daerah 
menetapkan kebljakan untuk 
memenuhi jumlah klinik. 
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14.  Pasal 13 ayat (1) 
Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
menyediakan rumah sakit sesuai 
kebutuhan masyarakat:  
a. paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan 
klasifikasi paling rendah kelas D untuk 
setiap kabupaten/ kota; dan  
b. paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan 
klasifikasi paling rendah kelas B untuk 
setiap provinsi. 
 
Penjelasan 
Ayat (1) Huruf a  
Yang dimaksud paling rendah kelas D" 
adalah kabupaten/kota dapat juga 
menyediakan rumah sakit kelas C. 
  
Huruf b  
Cukup jelas. 

Kejelasan 
rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Multitafsir 
tegas 

Frasa “paling rendah” dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf b ini kurang jelas. Pada 
ayat (1) huruf a memang sudah 
dijelaskan pada bagian penjelasan 
Peraturan Pemerintah ini, namun ayat 
(1) huruf b tidak dijelaskan sehingga 
menimbulkan multitafsir. 
Tidak adanya penjelasan pada ayat (1) 
huruf b menimbulkan pertanyaan 
apakah Pemerintah Provinsi “dapat 
juga” menyediakan rumah sakit kelas A. 
 
Memang benar bahwa dalam Peraturan 
Pemerintah ini, kewenangan untuk 
memberikan izin rumah sakit kelas A 
berada di tangan Pemerintah Pusat, 
dalam hal ini Menteri. Namun, itu 
merupakan kewenangan “pemberian 
izin”. Dalam Peraturan Pemerintah ini 
tidak disebutkan “penyediaan” rumah 
sakit kelas A adalah tanggungjawab 
Pemerintah Pusat. 
 
Ketidakjelasan rumusan ini perlu diubah 
dengan menegaskan apakah 
tanggungjawab untuk menyediakan 
rumah sakit kelas A berada di tangan 
Pemerintah Pusat, ataukah dapat pula 
disediakan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi. 

Ubah 
Perlu menjelaskan Pasal 
13 ayat (1) huruf b 

15.  Pasal 13 ayat (2) dan (4) 
(2) Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab dalam melakukan pemenuhan 
sebaran rumah sakit secara merata di 
setiap wilayah kabupaten/kota 

- - - Tidak ada temuan - 
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berdasarkan pemetaan daerah dengan 
memperhatikan jumlah dan 
persebaran penduduk, rasio jumlah 
tempat tidur, dan akses masyarakat.  

(3) Selain Pemerintah Daerah 
bertanggung jawab dalam 
menyediakan rumah sakit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
swasta dapat mendirikan rumah sakit 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

16.  Pasal 14 
(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

bertanggung jawab menyediakan 
apotek sesuai kebutuhan masyarakat 
terhadap pelayanan kefarmasian.  

(2) Penyediaan apotek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
pemetaan daerah dengan 
mempertimbangkan jumlah Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan berupa tempat 
praktik mandiri Tenaga Kesehatan, 
klinik, pusat kesehatan masyarakat, 
dan rumah sakit. 

 
Penjelasan Pasal 14 
Cukup jelas 

Potensi 
disharmoni 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Multitafsir 
Tepat 

Rumusan “menyediakan” pada Pasal 14 
kurang tepat karena menimbulkan 
multitafsir. 
Merujuk pada KKBI Daring 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/, 
menyediakan berarti menyiapkan; 
mempersiapkan; mengadakan; dan 
mencadangkan. 
Dari definisi “menyediakan” tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa Pasal 14 ini 
seolah memberikan tanggung jawab 
kepada Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota untuk menyiapkan, 
membangun, mempersiapkan, 
mengadakan, dan mendirikan apotek. 
 
Rumusan ini kurang tepat, bahkan 
berpotensi disharmoni jika kita melihat 
pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. 
Dapat dilihat dalam Pasal 3: 
(1) “Apoteker dapat mendirikan 

Apotek dengan modal sendiri 
dan/atau modal dari pemilik modal 

Ubah 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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baik perorangan maupun 
perusahaan. 

(2) Dalam hal Apoteker yang 
mendirikan Apotek bekerjasama 
dengan pemilik modal maka 
pekerjaan kefarmasian harus tetap 
dilakukan sepenuhnya oleh 
Apoteker yang bersangkutan.” 

Dari rumusan pasal tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa yang 
“menyediakan” Apotek adalah 
Apoteker dan/atau pemilik modal baik 
perorangan maupun perusahaan, 
bukan Pemerintah Daerah Kab/Kota. 
 
Sedangkan, kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan 
Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang 
Apotek adalah sebagai berikut: 
1. mengatur persebaran Apotek di 

wilayahnya dengan 
memperhatikan akses masyarakat 
dalam mendapatkan pelayanan 
kefarmasian (Pasal 5) 

2. pemberian Surat Izin Apotek yang 
dilimpahkan oleh Menteri (Pasal 
12, Pasal 13, dan Pasal 14) 

3. melakukan perubahan izin yang 
dimohonkan Apoteker (Pasal 15); 

4. mengalihkan tanggungjawab dalam 
hal Apoteker meninggal dunia 
(Pasal 26; 

5. melakukan pembinaan dan 
pengawasan  (Pasal 27 sampai 
dengan Pasal Pasal 32) 



184 
 

NO PASAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

 
 
 
Sementara itu, UU Kesehatan telah 
diubah dengan UU No. 11 tentang Cipta 
Kerja. Pasal 60 UU Cipta Kerja 
mengubah Pasal 30 UU Kesehatan, 
sehingga Pasal 30 ayat (3) berubah 
menjadi: 
“Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta” 
Undang-Undang Cipta Kerja membuka 
ruang bagi pihak selain Pemerintah 
untuk menyediakan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
rumusan Pasal ini perlu diubah karena 
seolah hanya Pemerintah Daerah yang 
diberikan tanggungjawab untuk 
menyediakan Apotek, sehingga 
bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Apotek.  

17.  Pasal 15  
(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

wajib menyediakan paling sedikit I 
(satu) unit transfusi darah pada setiap 
kabupaten/kota.  

(2) Dalam kondisi tertentu Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota dapat 
mendirikan lebih dari 1 (satu) unit 

- - - Tidak ada temuan  
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transfusi darah berdasarkan 
pertimbangan: a. kecukupan 
pemenuhan kebutuhan darah; dan/ 
atau b. waktu tempuh rumah sakit 
dengan unit transfusi darah. 

18.  Pasal 16 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab menyediakan laboratorium 
kesehatan sesuai kebutuhan 
masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan.  

(2) Penyediaan laboratorium kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan pemetaan 
daerah dengan mempertimbangkan 
jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
berupa tempat praktik mandiri Tenaga 
Kesehatan, klinik, pusat kesehatan 
masyarakat, dan rumah sakit. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

tegas Pasal ini tidak menyebutkan secara 
tegas Pemerintah Daerah yang 
dimaksud apakah Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten/Kota, 
sehingga berpotensi menciptakan 
kewenangan yang tumpang tindih. 
Untuk menghindari potensi disharmoni 
kewenangan, maka perlu untuk 
menyebutkan Pemerintah Daerah 
Provinsi ataukah Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sehingga batas-batas 
kewenangan Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota menjadi jelas dan 
tegas. 

Ubah 
Perlu menyebutkan 
secara tegas Pemerintah 
Daerah Provinsi atau 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

19.  Pasal 17 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab menyediakan optikal sesuai 
kebutuhan masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan.  

(2) Penyediaan optikal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan pemetaan daerah dengan 
mempertimbangkan jumlah Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan berupa tempat 
praktik mandiri Tenaga Kesehatan, 
klinik, pusat kesehatan masyarakat, 
dan rumah sakit. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Tidak 
multitafsir 

Rumusan Pasal 17 dapat menimbulkan 
multitafsir karena seolah-olah hanya 
memberikan tanggung jawab kepada 
Pemerintah Daerah untuk menyediakan 
optikal tanpa membuka ruang kepada 
pihak lain. 
Multitafsir ini dapat menimbulkan 
potensi disharmoni dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Optikal. 
Berdasarkan Permenkes tersebut, pihak 
yang “menyediakan” Optikal disebut 
dengan penyelenggara optik.  

Ubah 
Rumusan perlu diubah 
dengan membuka ruang 
bagi pihak di luar 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/kota untuk 
menyediakan optikal, 
sehingga sinkron dengan 
Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1 
Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaran Optikal. 
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Lihat Pasal 3 ayat (1) Permenkes No. 1 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Optikal: 
“Untuk memperoleh izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggara 
optik mengajukan permohonan kepada 
pemerintah daerah kabupaten/kota 
setempat” 
Meskipun tidak diatur di dalam 
Ketentuan Umum mengenai siapa 
penyelenggara optik, dari rumusan 
Pasal 3 tersebut dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
a. Yang “menyediakan” optikal adalah 

penyelenggara optik bukan 
Pemerintah Daerah Kab/Kota; 

b. Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota hanya sebagai 
pemberi izin dan melakukan 
pembinaan dan pengawasn (Lihat 
juga Pasal 2 dan Pasal 12). 

 
Sementara itu, UU Kesehatan telah 
diubah dengan UU No. 11 tentang Cipta 
Kerja. Pasal 60 UU Cipta Kerja 
mengubah Pasal 30 UU Kesehatan, 
sehingga Pasal 30 ayat (3) berubah 
menjadi: 
“Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta” 
Undang-Undang Cipta Kerja membuka 
ruang bagi pihak selain Pemerintah 



187 
 

NO PASAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

untuk menyediakan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan. 
 
Dari uraian di atas, maka rumusan Pasal 
17 Peraturan Pemerintah Nomor 67 
Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan perlu diubah, untuk 
mencegah multitafsir dan potensi 
disharmoni. 

20.  Pasal 18 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab menyediakan fasilitas 
pelayanan kedokteran untuk 
kepentingan hukum yang 
dilaksanakan oleh rumah sakit atau 
institusi lain paling sedikit 1 (satu) 
setiap provinsi.  

(2) Fasilitas pelayanan kedokteran untuk 
kepentingan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat dan standar yang 
ditetapkan oleh Menteri 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Tegas 
Tidak 
multitafsir 

Pasal ini tidak menyebutkan secara 
tegas apakah Pemerintah Daerah yang 
dimaksud adalah Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten/Kota, 
sehingga berpotensi menciptakan 
kewenangan yang tumpang tindih. 
Agar tidak multitafsir maka perlu untuk 
menyebutkan Pemerintah Daerah 
Provinsi. 

Ubah 
Perlu menyebutkan 
secara tegas Pemerintah 
Daerah Provinsi. 

21.  Pasal 19 
(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

bertanggung jawab menyediakan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
tradisional sesuai kebutuhan 
pelayanan.  

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
bertanggung jawab dalam melakukan 
sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
tradisional secara merata di setiap 
wilayah kabupaten/ kota berdasarkan 
pemetaan daerah sesuai kebutuhan 
pelayanan. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Tidak 
multitafsir 

Rumusan pasal ini menimbulkan 
multitafsir karena seolah hanya 
memberikan tanggung jawab kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 
untuk menyediakan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Tradisional. 
Karena berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Kesehatan 
Tradisional Komplementer, Fasilitas 
Kesehatan Tradisional dapat disediakan 
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan Masyarakat. 

Ubah 
Perlu disinkronkan 
dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 
dan Permenkes 15 Tahun 
2018 tentang 
Penyelenggaraan 
Kesehatan Tradisional 
Komplementer 
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Pasal 15 ayat (1): 
“Griya Sehat dapat dimiliki oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
atau masyarakat”. 
Griya Sehat adalah Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Tradisional yang 
menyelenggarakan perawatan/ 
pengobatan tradisional dan 
komplementer oleh Tenaga Kesehatan 
Tradisional (Pasal 1 angka 5) 
 
Sementara itu, UU Kesehatan telah 
diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. Pasal 60 UU Cipta 
Kerja mengubah Pasal 30 UU 
Kesehatan, sehingga Pasal 30 ayat (3) 
berubah menjadi: 
“Fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta” 
Undang-Undang Cipta Kerja membuka 
ruang bagi pihak selain Pemerintah 
untuk menyediakan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan. 
 
Berdasarkan uraian di atas, Pasal 19 
perlu diubah selaras dengan UU No.11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
15 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kesehatan Tradisional 
Komplementer.  

22.  Pasal 20 Kejelasan 
rumusan 

Bahasa, kata, 
istilah 

tepat Pasal 20 perlu diselaraskan dengan UU 
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Ubah 
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(1) Setiap penyelenggara Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan wajib memiliki 
izin yang diberikan setelah memenuhi 
persyaratan sesuai jenis Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh gubernur dan 
bupati/walikota sesuai 
kewenangannya.  

(3) Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
tertentu, izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.  

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berupa:  
a. rumah sakit kelas A;  
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 
diselenggarakan melalui kegiatan 
penanaman modal asing;  
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 
memberikan pelayanan yang bersifat 
kompleks; dan  
d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 
bersifat nasional atau merupakan 
rujukan nasional.  

(5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) harus 
mempertimbangkan ketentuan 
mengenai penentuan jumlah dan jenis 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin 
penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf h dilaksanakan sesuai 

Pasal 60 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 
30 UU Kesehatan. Sehingga Pasal 30 
ayat (4) menjadi: 
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan 
wajib memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
Dengan demikian terminologi yang 
digunakan perlu diubah dari “izin 
penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan” menjadi “Perizinan 
Berusaha”. 
Selain itu, perlu menyebutkan bahwa 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 
perizinan usaha ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

Perlu disinkronkan 
dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 
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dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin 
penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan huruf 
j diatur dengan Peraturan Menteri. 

23.  Pasal 21 
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib 
memiliki sistem tata kelola manajemen 
dan tata kelola pelayanan kesehatan atau 
klinis yang baik. 

     

24.  Pasal 22 
(1) Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan wajib memasang papan 
nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
sesuai dengan jenisnya.  

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l), paling sedikit memuat: 
a. jenis dan nama Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan; dan b. nomor izin dan 
masa berlakunya.  

(3) Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
berupa praktik mandiri Tenaga 
Kesehatan, papan nama harus 
memuat nama lengkap, gelar 
dan/atau jenis Tenaga Kesehatan, 
waktu praktik, dan nomor izin praktik.  

(4) Papan nama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l), harus dipasang pada 
tempat yang mudah dilihat. 

     

25.  Pasal 23 
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib 
melaksanakan sistem rujukan sesuai 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Tidak 
multitafsir 

Pasal 23 mewajibkan setiap Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan untuk 
melaksanakan sistem rujukan. 
Berdasarkan pembacaan peraturan 

Ubah 
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dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

perundang-undangan terkait Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan (Permenkes-
Permenkes), tidak semua  Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan melaksanakan 
sistem rujukan. 
Contoh Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
yang tidak melaksanakan sistem 
rujukan: 
1. Optik (Permenkes No. 1 Tahun 

2016 tentang Optik tidak mengatur 
tentang sistem rujukan); dan 

2. Apotek (Permenkes No. 9 Tahun 
2017 tentang Apotek tidak 
mengatur tentang sistem rujukan) 

 
Berdasarkan uraian di atas maka perlu 
dikaji kembali apakah idealnya setiap 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 
termasuk Optik dan Apotek, diwajibkan 
untuk melaksanakan sistem rujukan. 
Jika memang semua diwajibkan, maka 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 
Tahun 2016 tentang Optik dan 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 
Tahun 2017 tentang Apotek perlu 
diubah dengan mengatur sistem 
rujukan. 
 
Jika Optik dan Apotek dianggap tidak 
perlu melakukan sistem rujukan, maka 
rumusan Pasal 23 PP No. 67/2016 perlu 
diubah dengan mengecualikan Apotek 
dan Optik. 

26.  Pasal 24 - - - Tidak ada temuan  
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Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat 
dimanfaatkan sebagai tempat atau 
wahana pendidikan bagi Tenaga 
Kesehatan, serta tempat penelitian dan 
pengembangan di bidang kesehatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

27.  Pasal 25 
(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 
h, menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan 
huruf j diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

- - - Tidak ada temuan  

28.  Pasal 26 
(1) Menteri, gubernur, dan 

bupati/walikota melakukan 
pembinaan terhadap Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan sesuai tugas, 
fungsi, dan kewenangan 
masingmasing.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diarahkan untuk: a. 
memenuhi kebutuhan setiap orang 
dalam memperoleh akses atas 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
meningkatkan mutu penyelenggaraan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan c. 
mengembangkan sistem rujukan 

- - - Tidak ada temuan - 
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pelayanan kesehatan yang efisien dan 
efektif.  

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. 
komunikasi, informasi, edukasi, dan 
pemberdayaan masyarakat; b. 
advokasi dan sosialisasi; dan c. 
monitoring dan evaluasi.  

(4) Menteri dalam melaksanakan 
pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mendelegasikan 
kepada kepala dinas di provinsi dan 
kabupaten/kota yang tugas pokok dan 
fungsinya di bidang kesehatan.  

(5) Menteri, gubernur, dan 
bupati/walikota dalam melaksanakan 
pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mengikutsertakan 
asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
dan organisasi profesi Tenaga 
Kesehatan. 

29.  Pasal 27 
(1) Menteri, gubernur, dan 

bupati/walikota melakukan 
pengawasan terhadap Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan sesuai 
kewenangan masing-masing. 

(2) Menteri dalam melaksanakan 
pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mendelegasikan 
kepada kepala dinas di provinsi dan 
kabupaten/kota yang tugas pokok dan 
fungsinya di bidang kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengawasan terhadap Fasilitas 

- - - Tidak ada temuan - 
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Pelayanan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri 

30.  Pasal 28 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
wajib menyesuaikan dengan Peraturan 
Pemerintah ini paling lambat 2 (dua) tahun 
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan. 

- - - Tidak ada temuan - 

31.  Pasal 29 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai 
berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 

- - - Tidak ada temuan - 

32.  Pasal 30 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan. 

- - - Tidak ada temuan - 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 3 menyatakan bahwa Pengaturan 
Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk: 
a. menjamin pemenuhan hak Kesehatan 
Reproduksi setiap orang yang diperoleh 
melalui pelayanan kesehatan yang 
bermutu, aman, dan dapat 
dipertanggungjawabkan; dan 
b. menjamin kesehatan ibu dalam usia 
reproduksi agar mampu melahirkan 
generasi yang sehat dan berkualitas serta 
mengurangi angka kematian ibu. 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika 
dan teknik 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Ketentuan 
Umum 
Berisi hal-hal 
lain yang 
bersifat 
umum yang 
berlaku bagi 
pasal atau 
beberapa 
pasal 
berikutnya 

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah 
masuk ke bagian Ketentuan Umum 
karena  sesuai  Petunjuk Lampiran II No. 
98 huruf c  UU Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang 
menyatakan bahwa Ketentuan Umum 
berisi:  
c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 
berikutnya, antara lain ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan 
tujuan tanpa dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab. 

Ubah 
 
Sebaiknya ketentuan 
Pasal 3 terkait tujuan 
diubah masuk ke bagian 
Ketentuan Umum demi 
kepastian hukum. 

2.  Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa 
Tindakan aborsi akibat perkosaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b hanya dapat dilakukan apabila usia 
kehamilan paling lama berusia 40 (empat 
puluh) hari dihitung sejak hari pertama 
haid terakhir. 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Tidak 
menimbulkan 
multitafsir 
Mudah 
dipahami 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menyatakan bahwa tidak 
menggunakan kata atau frasa yang 
artinya tidak menentu atau konteksnya 
dalam kalimat tidak jelas.  
Pada ketentuan Pasal 31 ayat(2) ini 
sebaiknya ditambah kalimat “sesuai 
standar kesehatan medis yang berlaku“  
sehingga menjadi  “Tindakan aborsi 
akibat perkosaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya 
dapat dilakukan apabila usia kehamilan 
paling lama berusia 40 (empat puluh) 
hari dihitung sejak hari pertama haid 
terakhir sesuai standar kesehatan 
medis yang berlaku.” sehingga tidak 
menimbulkan kerancuan bahwa aborsi 
diperbolehkan karena pada ketentuan 

Ubah 
 
Perlu ditambah kalimat 
“sesuai standar 
kesehatan medis yang 
berlaku“  demi kepastian 
hukum. 
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Penjelasan pasal ini hanya “cukup 
jelas”. 

3.  Pasal 32 ayat(2) menyatakan bahwa 
Penanganan indikasi kedaruratan medis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan standar. 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Tidak 
menimbulkan 
multitafsir 
Mudah 
dipahami 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menyatakan bahwa tidak 
menggunakan kata atau frasa yang 
artinya tidak menetu atau konteksnya 
dalam kalimat tidak jelas.  
Pada ketentuan Pasal 32 ayat(2) ini 
sebaiknya ditambah kalimat “ 
kesehatan medis” sehingga mejadi 
“Penanganan indikasi kedaruratan 
medis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
standar kesehatan medis.” sehingga 
jelas yang digunakan standar apa 
karena pada ketentuan Penjelasan 
pasal ini hanya “cukup jelas”. 

Ubah 
 
Perlu ditambah kalimat 
“kesehatan medis“  demi 
kepastian hukum. 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1  Judul - - - -  Tetap 

2  Konsideran Menimbang - - - -  Tetap 

3  Dasar Hukum Mengingat - - - -  Tetap 

4  Pasal 1 – Pasal 26 - - - -  Tetap 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Dalam 
Peraturan Pemerintah ini yang dirnaksud 
dengan:  
4. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi atau 
Konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi 
ataupun 
konsep 
diantara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Pasal 1 angka 19 UU No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan sebagai UU Induk 
dari PP ini menyatakan bahwa Dalam 
Undang-Undang ini yang dimaksud 
dengan:  19. Menteri adalah menteri 
yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kesehatan. 
Menurut Petunjuk No. 103 Lampiran II 
UU Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan menyatakan 
bahwa “Apabila rumusan definisi dari 
suatu Peraturan Perundang-undangan 
dirumuskan kembali dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang akan 
dibentuk, rumusan definisi tersebut 
harus sama dengan rumusan definisi 
dalam Peraturan Perundang-undangan 
yang telah berlaku tersebut”. Oleh 
karena PP ini merupakan peraturan 
pelaksana UU No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, maka istilah dan 
rumusan definisi sebaiknya diubah 
dengan menyesuaikan pada UU No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan demi 
kepastian hukum. 

Ubah 
 
Perlu sinkronisasi antara 
ketentuan Pasal 1 angka 
4 PP ini dengan Pasal 1 
angka 19 UU kesehatan 
demi kepastian hukum. 

2.  Pasal 33 menyatakan bahwa Ketentuan 
lebih lanjut mengenai wajib kerja Tenaga 
Kesehatan diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
PUU 

Aspek 
operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksananya 

Ketentuan Pasal 33 ini belum 
ditindaklanjuti dengan pembentukan 
peraturan pelaksananya berupa Perpres 
mengenai wajib kerja Tenaga 
Kesehatan. 

Kebutuhan Hukum 
 
Perlu dibentuk Perpres 
tentang wajib kerja 
Tenaga 
Kesehatan demi 
kepastian hukum. 
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3.  Pasal 40 menyatakan bahwa Ketentuan 
lebih lanjut mengenai ikatan dinas Tenaga 
Kesehatan diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
PUU 

Aspek 
operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksananya 

Ketentuan Pasal 40 ini belum 
ditindaklanjuti dengan pembentukan 
peraturan pelaksananya berupa 
Permenkes mengenai ikatan dinas 
tenaga kesehatan. 
 

Kebutuhan Hukum 
 
Perlu dibentuk 
Permenkes tentang 
ikatan dinas tenaga 
kesehatan 
demi kepastian hukum. 

4.  Pasal 48 menyatakan bahwa Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pemindahtugasan 
Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
PUU 

Aspek 
operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksananya 

Ketentuan Pasal 48 ini belum 
ditindaklanjuti dengan pembentukan 
peraturan pelaksananya berupa 
Permenkes mengenai pemindahtugasan 
Tenaga Kesehatan . 

Kebutuhan Hukum 
Perlu dibentuk 
Permenkes tentang 
pemindahtugasan 
Tenaga Kesehatan 
demi kepastian hukum. 

5.  Pasal 83 menyatakan Menteri melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
semua kegiatan yang berhubungan dengan 
pelatihan di bidang kesehatan. 

Disharmoni 
Pengaturan 
 
 
 

Kewenangan 
 
 
 
 
 

Adanya 
pengaturan 
mengenai hal 
yang sama 
pada 2(dua) 
atau lebih 
peraturan 
yang 
berbeda 
hierarki, 
tetapi 
memberikan 
kewenangan 
yang 
berbeda 
 
 
 
 
 

Perubahan Pasal 182 UU Kesehatan 
pada Pasal 60 UU Cipta Kerja 
menyatakan bahwa 
(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pengawasan terhadap 
masyarakat dan setiap penyelenggara 
kegiatan yang berhubungan dengan 
sumber daya di bidang kesehatan dan 
upaya kesehatan berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya 
dalam melakukan pengawasan dapat 
memberikan Perizinan Berusaha 
terhadap setiap penyelenggaraan 
upaya kesehatan berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(3) Pemerintah Pusat dalam 
melaksanakan pengawasan dapat 

Ubah 
 
Perlu sinkronisasi dengan 
ketentuan Pasal 60 UU 
Cipta Kerja terkait 
perubahan Pasal 182 UU 
Kesehatan demi 
kepastian hukum. 
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mendelegasikan pengawasan kepada 
Pemerintah Daerah dan 
mengikutsertakan masyarakat. 
 Ketentuan Pasal 83 PP ini sebaiknya 
diubah disesuaikan dengan ketentuan 
perubahan UU Kesehatan pada UU 
Cipta Kerja dari semula Menteri 
(Pemerintah Pusat)  yang melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
semua kegiatan yang berhubungan 
dengan pelatihan di bidang kesehatan 
menjadi Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah yang melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
semua kegiatan yang berhubungan 
dengan pelatihan di bidang kesehatan  
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

6.  Pasal 84 menyatakan bahwa Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pelatihan Tenaga 
Kesehatan diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
PUU 

Aspek 
operasional 
atau tidaknya 
peraturan 

Dari segi 
peraturan 
pelaksananya 

Ketentuan Pasal 84 ini belum 
ditindaklanjuti dengan pembentukan 
peraturan pelaksananya berupa 
Permenkes mengenai pelatihan Tenaga 
Kesehatan. 

Kebutuhan Hukum 
 
Perlu dibentuk 
Permenkes tentang 
pelatihan Tenaga 
Kesehatan 
demi kepastian hukum. 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1 – Pasal 7 - - - - Tetap 

5 Pasal 8 
(1) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar Kesehatan 
Kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 sampai dengan 
Pasal 7 diatur dengan:  
a. Peraturan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
kesehatan, untuk standar 
Kesehatan Kerja yang bersifat 
teknis kesehatan; dan  
b. Peraturan Menteri yang 
menyelenggarakan  
urusan pemerintahan di 
bidang ketenagakerjaan, 
untuk penerapan standar 
Kesehatan Kerja bagi Pekerja 
di perusahaan.  
(21 Penerapan standar 
Kesehatan Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 
sampai dengan Pasal 7 dapat 
dikembangkan oleh 
kementerian/lembaga terkait 
sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik bidang masing-
masing.  

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Aspek kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan. 

Peraturan Menteri sebagaimana 
diamanahkan untuk ditetapkan 
berdasarkan Pasal 8 yakni Peraturan 
Menteri Kesehatan terkait standar 
kesehatan kerja yang bersifat teknis 
kesehatan serta Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan terkait penerapan 
standar kesehatan kerja bagi pekerja di 
perusahaan belum diatur sehingga 
pelaksanaan dari ketentuan ini belum 
dapat efektif dilaksanakan. 

Tetap 
Perlu segera disusun 
ketentuan sebagaimana 
diamanahkan dalam 
Pasal 8. 

6 Pasal 9 – Pasal 21 - - - - Tetap 
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14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca Dan/Atau Sel  Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 833/MENKES/PER/IX Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1- Pasal 40 - - - - Tetap 
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15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan   

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Seluruh Ketentuan - - - - Tetap 
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16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Pasal 1 -  Pasal 12 Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
dampak 
pelaksanaan 
peraturan 

dampak 
terhadap 
dunia usaha 
-dampak 
sosial 
masyarakat 
-dampak 
lingkungan 

Bagaimana implementasi ketentuan 
PMK ini? Apakah telah efektif 
dilaksanakan? 

Tetap 
 
Perlu penelitian lebih 
lanjut terkait 
implementasi PMK ini 
demi kepastian hukum. 
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17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1 angka 2 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
adalah tempat yang digunakan 
untuk menyelenggarakan 
upaya kesehatan baik promotif, 
preventif, kuratif, maupun 
rehabilitatif yang dilakukan 
oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau masyarakat. 

Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi 
atau 
Konsep 

Adanya 
perbedaan 
defenisi 
ataupun 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Ketentuan Pasal 1 angka 2: 
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan 
baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif 
yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat.  
Berbeda dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan: 
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat 
dan/atau tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat.  
Berdasarkan ketentuan Nomor 103 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
dikatakan bahwa: 
103. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan 
Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam 
Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, 
rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan 
definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang 
telah berlaku tersebut. 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, ketentuan 
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ini tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan yang merupakan peraturan 

Ubah  
Definisi Fasilitas Kesehatan pada 
Peraturan Menteri ini perlu 
disesuaikan dengan definisi 
konsep yang ada pada Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan agar tercapai 
kepastian hukum. 
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perundang-undangan yang secara hierarki berada di 
atasnya sehingga Peraturan Menteri ini perlu diubah. 

5 Pasal 2 – Pasal 34 - - - - Tetap 
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18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra  

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

1 Pasal 4 ayat (1) 
 
Dalam penyelenggaraan 
Kesehatan Matra 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat bekerja sama 
dengan negara lain dan/atau 
lembaga internasional baik 
secara bilateral maupun 
multilateral. 

Ketepatan Jenis 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Delegasi  Materi muatan 
Permen yang 
didelegasikan 
oleh peraturan 
yang lebih 
tinggi hanya 
mengatur 
terbatas yang 
bersifat teknis 
administratif 

Ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan 
beberapa ketentuan PUU yang mengatur 
tentang kerjasama internasional diataranya; 
a. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 mengamanatkan bahwa Presiden 
berwenang untuk membuat perjanjian 
dengan negara lain. Dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang luar negeri, Presiden 
mendelegasikan kewenangan tersebut 
kepada Menter i Luar Negeri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

b. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan 
bahwa pelaksanaan Politik Luar Negeri 
merupakan kewenangan absolut 
Pemerintah yang hanya dapat 
dilimpahkan kepada instansi vertikal yang 
ada di daerah atau gubernur dalam 
kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah 
berdasar asas dekonsentrasi. 

c. Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 ditegaskan pula bahwa 
urusan Pemerintahan yang lokasinya 
lintas negara, peng gunanya lintas negara, 
manfaat atau dampak negatifnya lintas 
negara, yang penggunaan sumber 
dayanya lebih efisien apabila dilakukan 
oleh Pemerintah; dan/ a tau yang 
peranannya strategis bagi kepentingan 

Ubah 
 
Ketentuan pasal ini 
tidak cocok diatur 
dalam level peraturan 
menteri. Hal ini 
dikarenakan ketentuan 
pasal ini masih butuh 
pengaturan teknis, 
khususnya pengaturan 
teknis yang mengatur 
mekanisme kerja sama 
dalam 
penyelenggaraan 
kesehatan matra  
dengan negara lain dan 
atau organisasi 
internasional yg 
melibatkan pemerintah 
daerah. Hal ini juga 
sejalan dengan 
pedoman nomor 211 
lampiran II Undang-
Undang 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan 
PUU yang menetapkan 
bahwa “Pendelegasian 
kewenangan mengatur 
dari Undang-Undang 
kepada menteri, 
pemimpin lembaga 
pemerintah 
nonkementerian, atau 
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nasional menjadi kewenangan 
Pemerintah. 

 
Sejatinya pemerintah daerah tidak pernah 
dilarang untuk melakukan kerjasama dengan 
negara dan atau lembaga internasional hal 
sesuai dengan Peraturan Menteri Luar 
Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh 
Pemerintah Daerah, hanya saja jika jika 
Pemerintah Daerah ingin bekerjasama 
dengan negara lain dan atau lembaga 
internasional perlu berkoordinasi 
dengan/mendapat persetujuan dari 
pemerintah pusat dan terkait dengan hal 
tersebut belum ada penjelasan dalam pasal 
ini.  

pejabat yang setingkat 
dengan menteri 
dibatasi untuk 
peraturan yang  
bersifat teknis 
administratif”  
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19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1- Pasal 26 - - - - Tetap 
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20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor   

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 2 menyatakan bahwa Pengaturan 
penentuan kematian dan pemanfaatan 
organ donor bertujuan untuk: 
a. memberikan kepastian hukum; dan 
b. memberikan perlindungan kepada pasien 
dan keluarga pasien, tenaga 
kesehatan serta fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika 
dan teknik 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Ketentuan 
Umum 
Berisi hal-
hal lain yang 
bersifat 
umum yang 
berlaku bagi 
pasal atau 
beberapa 
pasal 
berikutnya 

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah 
masuk ke bagian Ketentuan Umum 
karena  sesuai  Petunjuk Lampiran II No. 
98 huruf c  UU Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang menyatakan 
bahwa Ketentuan Umum berisi:  
c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 
berikutnya, antara lain ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan tujuan 
tanpa dirumuskan tersendiri dalam 
pasal atau bab. 

Ubah 
 
Sebaiknya ketentuan 
Pasal 2 terkait tujuan 
diubah masuk ke bagian 
Ketentuan Umum demi 
kepastian hukum. 
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21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1  Judul - - - - Tetap 

2  Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3  Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4  Pasal 1 - - - - Tetap 

5  Pasal 2 
(1) Semua Tukang Gigi yang 
menjalankan pekerjaan 
Tukang Gigi wajib 
mendaftarkan diri kepada 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota atau dinas 
kesehatan kabupaten/kota 
setempat untuk mendapat 
Izin Tukang Gigi.  
(2) Tukang Gigi yang telah 
mendapatkan Izin Tukang Gigi 
sebelum Peraturan Menteri 
ini berlaku, wajib 
mendaftarkan diri kembali 
kepada pemerintah daerah 
kabupaten/kota atau dinas 
kesehatan kabupaten/kota 
setempat.  
(3) Izin Tukang Gigi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku selama 2 
(dua) tahun dan dapat 
diperpanjang selama 
memenuhi persyaratan. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
PUU 

Aspek Pengawasan Adanya instrumen 
Monitoring dan 
Evaluasi 

Dalam praktiknya apakah ketentuan 
pendaftaran izin  Tukang gigi ini sudah 
dilaksanakan secara efektif? 

Tetap 

6 Pasal 3 – Pasal 5 - - - - Tetap 

7 Pasal 6 
(2) Pekerjaan Tukang Gigi 
sebagaimana dimaksud pada 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
PUU 

Aspek operasional 
atau tidaknya 
paraturan 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 
belum 

Menurut pasal ini pekerjaan yang dapat 
dilakukan oleh tukang gigi hanya berupa 
membuat gigi tiruan lepasan sebagian 

Tetap 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

ayat (1), hanya berupa: a. 
membuat gigi tiruan lepasan 
sebagian dan/atau penuh 
yang terbuat dari bahan heat 
curing acrylic yang memenuhi 
ketentuan persyaratan 
kesehatan; dan b. memasang 
gigi tiruan lepasan sebagian 
dan/atau penuh yang terbuat 
dari bahan heat curing acrylic 
dengan tidak menutupi sisa 
akar gigi. 

 
 
 
 
 
Aspek Budaya 
hukum Masyarakat 

dilaksanakan 
secara efektif. 
 
 
 
Masyarakat paham 
dengan peraturan 
tersebut 

dan/atau penuh yang terbuat dari bahan 
heat curing acrylic  yang memenuhi 
persyaratan kesehatan dan memasang gigi 
tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh 
dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Pada 
kenyataannya masih mudah ditemukan 
tukang gigi yang melakukan pekerjaan 
diluar yang telah ditentukan permenkes ini, 
seperti pemasangan kawat gigi/behel 
(orthodonti). Biaya murah yang ditawarkan 
membuat praktik pemasangan behel ini 
cukup dimintai masyarakat yang awam 
informasi bahwa pemasangan kawat gigi 
tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi tapi 
harus oleh dokter gigi yang kompeten dan 
memiliki izin resmi untuk merawat 
kesehatan gigi dan mulut, karena 
pemasangan behel yang tidak dilakukan 
secara tepat dan penggunaan peralatan 
yang tidak higienis risikonya dapat terjadi 
infeksi dan masalah kesehatan lain yang 
merugikan. Dalam lampiran Permenkes ini  
juga ditentukan bahwa seorang Tukang Gigi 
dalam melakukan pekerjaan harus 
mempunyai antara lain ruang kerja yang 
hygiene dan sanitasi, wastafel, sabun, 
handuk yang bersih dan air buangan yang 
lancar tidak mencemari lingkungan, serta 
tempat sampah yang tertutup, dan 
memiliki alat sterilisasi, apakah hal ini 
sudah dipenuhi oleh Tukang Gigi dalam 
menjalankan praktiknya?  

8 Pasal 7 – Pasal  - - - - Tetap 
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22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang 
a. bahwa Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 

28/Menkes/Per/I/1978 

tentang Penyimpanan 

Narkotika, Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 

688/Menkes/Per/VII/1997 

tentang Peredaran 

Psikotropika, dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 

912/Menkes/Per/VIII/1997 

tentang Kebutuhan Tahunan 

dan Pelaporan Psikotropika 

perlu disesuaikan dengan 

perkembangan dan 

kebutuhan hukum; 

b. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan 

untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 14 ayat (3), 

Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, dan 

Pasal 44 Undang–Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, dan Pasal 

9 ayat (3), Pasal 14 ayat (6) 

Efektivitas  
Pelaksanaan  
Peraturan  
Perundang - 
Undangan 

Aspek Relevansi 
dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 
relevan untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
Peraturan Menteri Kesehatan ini yang 
didasarkan salah satunya berdasarkan 
Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi 
tidak relevan sebab berdasarkan Pasal 63 
Nomor 9 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dinyatakan bahwa: 
9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 36 
(1) Narkotika dalam bentuk 
obat jadi hanya dapat diedarkan setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
syarat dan tata cara Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
Dengan adanya perubahan tersebut dapat 
dikatakan bahwa Permenkes ini menjadi 
tidak relevan untuk diberlakukan di masa 
sekarang sehingga perlu dilakukan 
perubahan. 

Cabut 
Disesuaikan dengan 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 
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dan Pasal 15 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 

44 Tahun 2010 tentang 

Prekursor, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, 

dan Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi;  

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1 – Pasal 4 - - - - Tetap 

8 Pasal 5 
(1) Narkotika, Psikotropika, 
dan Prekursor Farmasi dalam 
bentuk obat jadi hanya dapat 
diedarkan setelah 
mendapatkan izin edar dari 
Menteri. 
(2) Untuk mendapatkan izin 
edar Narkotika, Psikotropika, 
dan Prekursor Farmasi dalam 
bentuk obat jadi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus 
melalui pendaftaran pada 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 
(3) Ketentuan mengenai tata 
cara untuk mendapat izin 
edar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 

Efektivitas  
Pelaksanaan  
Peraturan  
Perundang - 
Undangan 

Aspek Relevansi 
dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 
relevan untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) 
Permenkes ini yang menyatakan bahwa: 
(1) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 
Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya 
dapat diedarkan setelah mendapatkan 
izin edar dari Menteri.  
menjadi tidak relevan sebab berdasarkan 
Pasal 63 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dinyatakan bahwa: 
9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 36 
(1) Narkotika dalam bentuk 
obat jadi hanya dapat diedarkan setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
syarat dan tata cara Perizinan 

Ubah 
Substansi pada Pasal 5 
Permenkes ini perlu 
disesuaikan dengan 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 
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peraturan perundang-
undangan. 

Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
Dengan adanya perubahan tersebut dapat 
dikatakan bahwa ketentuan pasal 5 perlu 
dilakukan perubahan. 

9 Pasal 6 
(1)  Industri Farmasi yang 
memproduksi Narkotika 
dan PBF atau Instalasi 
Farmasi Pemerintah yang 
menyalurkan Narkotika 
wajib memiliki izin khusus 
dari Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(2)  Izin khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berupa:  
a. Izin Khusus Produksi 
Narkotika;  
b. Izin Khusus Impor 
Narkotika; atau  
c. Izin Khusus Penyaluran 
Narkotika.  
(3) Lembaga Ilmu 
Pengetahuan yang 
memperoleh, menanam, 
menyimpan, dan 
menggunakan Narkotika 
dan/atau Psikotropika 
untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
harus memiliki izin dari 
Menteri sesuai dengan 

Efektivitas  
Pelaksanaan  
Peraturan  
Perundang - 
Undangan 

Aspek Relevansi 
dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 
relevan untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) 
Permenkes ini yang menyatakan bahwa: 
(1) Industri Farmasi yang memproduksi 
Narkotika dan PBF atau Instalasi Farmasi 
Pemerintah yang menyalurkan Narkotika 
wajib memiliki izin khusus dari Menteri 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   
menjadi tidak relevan sebab berdasarkan 
Pasal 63 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dinyatakan bahwa: 
9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 36 
(1) Narkotika dalam bentuk 
obat jadi hanya dapat diedarkan setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
syarat dan tata cara Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
Dengan adanya perubahan tersebut dapat 
dikatakan bahwa ketentuan pasal 5 perlu 
dilakukan perubahan. 

Ubah 
Substansi 
menyesuaikan dengan 
Pasal 63 Undang-
Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. 
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ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

10 Pasal 7 – Pasal 15 - - - - Tetap 

11 Pasal 15 
Penyaluran Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor 
Farmasi dalam bentuk obat 
jadi oleh Industri Farmasi 
kepada PBF hanya dapat 
dilakukan oleh Industri 
Farmasi pemilik izin edar.  

Efektivitas  
Pelaksanaan  
Peraturan  
Perundang - 
Undangan 

Aspek Relevansi 
dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 
relevan untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
ketentuan Pasal 15 Permenkes ini yang 
menyatakan bahwa: 
Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan 
Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi 
oleh Industri Farmasi kepada PBF hanya 
dapat dilakukan oleh Industri Farmasi 
pemilik izin edar. 
Menjadi tidak relevan sebab berdasarkan 
Pasal 63 UU Cipta Kerja, dalam UU 
Narkotika tidak dikenal lagi adanya 
ketentuan mengenai izin edar sehingga 
ketentuan Pasal 15 menjadi tidak relevan. 

Ubah 
Perlu adanya 
perubahan substansi 
pada Pasal 15 dengan 
mengikuti ketentuan 
pada UU Cipta Kerja. 

12 Pasal 16 – Pasal 36 - - - - Tetap 

13 Pasal 37 
Pemusnahan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor 
Farmasi hanya dilakukan 
dalam hal: 
a. diproduksi tanpa 
memenuhi standar dan 
persyaratan yang berlaku 
dan/atau tidak dapat diolah 
kembali;  
b.telah kadaluarsa;  
c.tidak memenuhi syarat 
untuk digunakan pada 
pelayanan kesehatan  
dan/atau untuk 
pengembangan ilmu 
pengetahuan, termasuk sisa  

Efektivitas  
Pelaksanaan  
Peraturan  
Perundang - 
Undangan 

Aspek Relevansi 
dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 
relevan untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
ketentuan Pasal 37 huruf e Permenkes ini 
yang menyatakan bahwa: 
Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan 
Prekursor Farmasi hanya dilakukan dalam 
hal:  
e. dibatalkan izin edarnya. 
Menjadi tidak relevan sebab berdasarkan 
Pasal 63 UU Cipta Kerja, dalam UU 
Narkotika tidak dikenal lagi adanya 
ketentuan mengenai izin edar sehingga 
ketentuan Pasal 37 huruf e menjadi tidak 
relevan. 

Ubah 
Perlu disesuaikan 
secara substansi 
dengan Undang-
Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. 
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penggunaan;  
d.dibatalkan izin edarnya; 
atau  
e.berhubungan dengan 
tindak pidana.  

14 Pasal 38 – Pasal 50 - - - - Tetap 
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23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1- Pasal 5 - - - - Tetap 
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24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit   

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1- Pasal 30 - - - - Tetap 
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25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan   

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 menyatakan bahwa Kebijakan 
pengawasan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Kesehatan merupakan acuan 
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Inspektorat Jenderal dalam pengawasan 
secara efektif dan efisien terhadap 
kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan 
selama kurun waktu tahun 2016-2019. 

Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
relevansi 
dengan 
situasi saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih 
relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

Ketentuan Pasal 1 ini sebaiknya diubah  
pada frasa “ ... tahun 2016-2019.” 
menjadi “ ... tahun 2020-2023.” 
Disesuaikan dengan situasi saat ini. 
 

Ubah 
 
Sebaiknya ketentuan 
Pasal 1 ini disesuaikan 
dengan tahun berjalan 
demi kepastian dan 
ketertiban hukum. 
 

2.  Pasal 2 huruf d menyatakan bahwa 
Kebijakan pengawasan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Kesehatan bertujuan 
untuk: 
d. optimalisasi peran Inspektorat Jenderal 
Kementerian Kesehatan dalam 
pelaksanaan peraturan 
perundangundangan yang mengatur 
mengenai strategi nasional pencegahan 
dan pemberantasan korupsi jangka 
panjang tahun 2012-2025 dan jangka 
menengah tahun 2015-2019; 

Penilaian 
Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
relevansi 
dengan 
situasi saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih 
relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

Ketentuan Pasal 2 huruf d sebaiknya 
diubah pada frasa “ ... tahun 2015-
2019;” menjadi “ ... tahun 2020-2024;” 
Disesuaikan dengan situasi saat ini. 

Ubah 
 
Sebaiknya ketentuan Pasal 
2 huruf d ini disesuaikan 
dengan tahun berjalan 
demi kepastian dan 
ketertiban hukum. 
 

3.  Pasal 2 menyatakan bahwa Kebijakan 
pengawasan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Kesehatan bertujuan untuk: 
a. memberikan arah dalam melaksanakan 
kegiatan pengawasan program prioritas 
kementerian kesehatan sesuai dengan 
tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal; 
b. menetapkan pedoman kebijakan 
program dan kegiatan pengawasan 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Kesehatan 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika 
dan teknik 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Ketentuan 
Umum 
Berisi hal-hal 
lain yang 
bersifat 
umum yang 
berlaku bagi 
pasal atau 
beberapa 
pasal 
berikutnya 

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah 
masuk ke bagian Ketentuan Umum 
karena  sesuai  Petunjuk Lampiran II 
No. 98 huruf c  UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang 
menyatakan bahwa Ketentuan Umum 
berisi:  
c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 
berikutnya, antara lain ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud dan 

Ubah 
 
Sebaiknya ketentuan Pasal 
2 terkait tujuan diubah 
masuk ke bagian 
Ketentuan Umum demi 
kepastian hukum. 
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No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

yang efektif, efisien, dan 
berkesinambungan; 
c. sebagai dasar penyusunan program kerja 
pengawasan tahunan; 
d. optimalisasi peran Inspektorat Jenderal 
Kementerian Kesehatan dalam 
pelaksanaan peraturan 
perundangundangan yang mengatur 
mengenai strategi nasional 
pencegahan dan pemberantasan korupsi 
jangka panjang tahun 2012-2025 dan 
jangka menengah tahun 2015-2019; 
dan 
e. meningkatkan peran Inspektorat 
Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai 
konsultan, katalisator dan jaminan kualitas 
mulai dari tahap perencanaan, 
pengorganisasian 
dan pelaksanaan pengawasan. 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri 
dalam pasal atau bab. 
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26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan  

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

1 Menimbang: 
 
bahwa untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 187 dan 
Pasal 188 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, 
perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang 
Pengawasan di Bidang 
Kesehatan 

Kejelasan 
Rumusan 
 

Pengunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Tidak tegas Ketentuan dalam lampiran II nomor 200 
Undang-Undang 12 Tahun 2011 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menerangkan bahwa 
pendelegasian kewenangan mengatur harus 
menyebut dengan tegas ruang lingkup 
materi muatan yang diatur dan jenis 
peraturan perundang-undangannya. Jika 
melihat redaksional pasal 188 ayat (4) UU 
Kesehatan menerangkan bahwa Ketentuan 
lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 
tindakan administratif sebagaimana 
dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri. 
Redaksional pasl 188 ayat (4) ini jelas tidak 
sejalan dengan lampiran II Nomor 200.  
 

Tetap 
 
Yang harus diubah 
adalah redaksional 
pasal 188 ayat (4) UU 
Kesehatan yang dengan 
tegas harus menyebut 
jenis peraturan 
pelaksananya yaitu 
peraturan menteri.  

Kejelasan 
Rumusan 
 

Pengunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Tidak efisien Pada saat ini pelimpahan kewenangan 
(delegasi) yang diberikan langsung dari UU 
kepada Peraturan Menteri adalah hal yang 
tidak tepat. Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 
1945 telah dinyakan dengan tegas bahwa, 
“Presiden membentuk peraturan 
pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagai mana mesrinya”. 
Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 
1945 tersebut, maka setiap UU memerlukan 
suatu peraturan pelaksanaan yang harus 
dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah, sehingga dalam pembentukan 
suatu Undang-Undang saat ini, harus 
dihindari adanya pendelegasian yang 

Tetap  
 
Yang perlu diubah 
adalah ketentuan yang 
ada dalam pasal 187. 
Pada prakteknya 
pendelagasian dari 
Undang-Undang langsu 
ke Peraturan Menteri 
sudah biasa dilakukan 
hal ini juga diakomodir 
dalam pedoman 
lampiran II nomor 41 
dan 221 UU 12 Tahun 
2011 sebagaimana 
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langsung kepada Menteri. Berdasarkan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan perundang-Undangan Pasal 8 
ayat (2) dan penjelasanya saat ini hal 
tersebut menjadi kebiasaan yang terjadi. 
Saat ini terdapat banya Undang-Undang 
mendelegasikan pengaturan lebih lanjut 
kepada Menteri. 31 
 

telah diubah dengan 
UU 15 Tahun 2019 
tentang PPP. 

2 Pasal 5: 
 
Untuk menyelenggarakan 
Pengawasan di Bidang 
Kesehatan, pada setiap 
Satuan Kerja/Unit Kerja 
dibentuk jabatan fungsional 
Tenaga Pengawas Kesehatan. 

Disharmoni 
Pengaturan  

Kewenangan 
(menciptakan 
keadaan hukum 
baru) 

Adanya 
pengaturan 
mengenai 
kewenangan 
yang tidak 
konsisten/saling 
bertentangan 
antar pasal 
(dalam 
peraturan yang 
sama) 

Pengaturan yang ada dalam pasal ini 
menimbulkan multitafsir, hal ini dikarenakan 
PP ini sendiri merupakan peraturan 
pelaksana dari UU 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan. Jika ingin membentuk jabatang 
fungsional pengawas kesehatan maka perlu 
dibuat aturan lain yaitu Permenpan tentang 
jabatan fungsional pengawas kesehatan 
sesuai dengan amanah Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 tentang Manajemen PNS dan 
Permenpan 13 Tahun 2019 tentang 
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 
Jabatan Fungsional PNS.  
 

Cabut 
 
Pengaturan yang ada 
dalam pasal ini 
bertentangan dengan 
konsidran menimbang 
dan dasar mengingat.  

3 Pasal 7: 
 
1. Pengawasan di Bidang 

Kesehatan dilaksanakan 

Disharmoni 
Pengaturan  

Kewenangan 
(menciptakan 
keadaan hukum 
baru) 

Adanya 
pengaturan 
mengenai 
kewenangan 
yang tidak 

Pengangkatan tenaga pengawas kesehatan 
yang adalah seorang ASN (ketentuan pasal 1 
angka 4) secara spesifik sudah diatur dalam 
UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 
beserta peraturan turunannya dan menjadi 

Cabut 
 
Pengaturan yang ada 
dalam pasal ini 
bertentangan dengan 

 
31 Maria Farida Indrati S, Op.Cit., 228 
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oleh Tenaga Pengawas 
Kesehatan. 

2. Tenaga Pengawas 
Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diangkat dan ditugaskan 
dalam jabatan fungsional 
Tenaga Pengawas 
Kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Dalam hal belum adanya 
peraturan perundang-
undangan yang mengatur 
tentang jabatan 
fungsional Tenaga 
Pengawas Kesehatan, 
maka fungsi pengawasan 
dari jabatan Tenaga 
Pengawas Kesehatan 
merupakan tugas 
tambahan dari pejabat 
yang ditunjuk. 

 

konsisten/saling 
bertentangan 
antar pasal 
(dalam 
peraturan yang 
sama) 

domain dari Kemeterian PAN RB. 
Pengaturan yang ada dalam pasal ini 
menimbulkan multitafsir, hal ini dikarenakan 
PP ini sendiri merupakan peraturan 
pelaksana dari UU 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan. Jika ingin membentuk jabatang 
fungsional pengawas kesehatan maka perlu 
dibuat aturan lain yaitu Permenpan tentang 
jabatan fungsional pengawas kesehatan 
sesuai dengan amanah Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 tentang Manajemen PNS dan 
Permenpan 13 Tahun 2019 tentang 
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 
Jabatan Fungsional PNS.  

konsidran menimbang 
dan dasar mengingat.   

4 Pasal 13: 
 
Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, Tenaga 
Pengawas Kesehatan 
berwenang: 
a. memasuki setiap tempat 

yang diduga digunakan 
dalam kegiatan yang 
berhubungan dengan 

Disharmoni 
Pengaturan  

Kewajiban Adanya 
pengaturan 
mengenai 
kewajiban yang 
sama pada 2 
(dua) atau lebih 
peraturan yang 
berbeda 
hierarki, tetapi 
memberikan 

Ketentuan dalam lampiran II nomor 211 
Undang-Undang 12 Tahun 2011 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menerangkan bahwa 
pendelegasian kewenangan mengatur dari 
Undang-Undang kepada menteri, pimpinan 
lembaga pemerintah nonkemeterian, atau 
pejabat yang setingkat dengan menteri 
dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis 

Ubah  
 
Sesuaikan dengan 
ketentuan pasal 184 
Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan 
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Sumber Daya di Bidang 
Kesehatan dan Upaya 
Kesehatan; 

b. memeriksa setiap lokasi, 
fasilitas, tempat yang 
berkaitan dengan Sumber 
Daya di Bidang Kesehatan 
dan Upaya Kesehatan; 

c. memeriksa perizinan yang 
berkaitan dengan Sumber 
Daya di Bidang Kesehatan 
dan Upaya Kesehatan; 

d. memeriksa setiap 
dokumen yang berkaitan 
dengan Sumber Daya di 
Bidang Kesehatan dan 
Upaya Kesehatan; 

e. mewawancarai orang 
yang dianggap penting; 

f. melakukan verifikasi atau 
klarifikasi, dan kajian; dan 

g. memberikan rekomendasi 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

kewajiban yang 
berbeda 

administrasi. Lebih lanjut norma dalam 
ketentuan yang ada dalam pasal 184 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan menerangkan bahwa 
untuk menjalankan tugasnya tenaga 
pengawas kesehatan mempunyai fungsi 
diantaranya adalah memasuki setiap tempat 
yang diduga digunakan dalam kegiatan yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan 
upaya kesehatan dan memeriksa perizinan 
yang dimiliki oleh tenaga kesehatan 
dan fasilitas kesehatan.  
 
Ketentuan yang ada dalam pasal 13 ini juga 
mengatur hal yang sama dengan ketantuan 
yang ada dalam pasal 184 UU Kesehatan 
hanya saja ketentuan pasal 13 memperluas 
norma dengan menambahkan wewenang 
atau fungsi dari pengawas tenaga 
kesehatan, norma yang ditambkan ada 
dalam pasal 13 huruf b, huruf d, huruf e, 
huruf f dan huruf g. Hal ini tentu saja 
bertentangan dengan perinsip jenjang 
hukum yang menerangkan bahwa norma 
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan norma yang diatasnya. Kewenangan 
norma  yang rendah, diperoleh dari norma 
yang lebih lebih tinggi.  
 

5 Pasal 22 ayat (2): 
 
Dalam hal tenaga pengawas 
kesehatan menemukan 
adanya pelanggaran atau 
dugaan pelanggaran 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, istilah, 
kata 

Tidak mudah 
dipahami. 

Redaksional ketentuan yang ada dalam pasal 
22 ayat (2) ini tidak mudah dipahami dan 
tidak konsisten. Pengaturan pasal 22 ayat (2) 
menerangkan bahwa “jika ada tenaga 
pengawas kesehatan menemukan adanya 
pelanggaran atau dugaan pelanggaran, 

Ubah  
 
Usulan redaksional 
pasal 22 ayat (2) 
khusunya frasa  
“Tenaga Pengawas 
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ketentuan peraturan 
perundang-undangan bidang 
kesehatan yang bukan 
lingkup tugas dan 
kewenangannya, maka 
Tenaga Pengawas Kesehatan 
yang bersangkutan harus 
melaporkan kepada Tenaga 
Pengawas Kesehatan yang 
terkait. 

maka tenaga pengawas kesehatan tersebut 
harus melaporkan kepada tenaga 
pengawas kesehatan”.  
 
Dalam PP ini sendiri, pengaturan mengenai 
kedudukan kesehatan dan alur kerja tenaga 
pengawas kesehatan sudah diatur, 
diataranya; 

• Pasal 15 yang menyebutkan bahwa 
tenaga pengawas kesehatan pusat 
bertanggung jawab kepada menteri, 
tenaga pengawas kesehatan provinsi 
bertanggung jawab kepada kepala dinas 
kesehatan provinsi dan pengawas 
kesehatan kabupaten/kota bertanggung 
jawab kepada kepala dinas kesehatan 
kabupaten/kota 

• Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan 
bahwa Tenaga Pengawas Kesehatan 
dapat melaksanakan tugas pengawasan 
di luar rencana kerja atas dasar informasi 
atau pengaduan dari masyarakat, atau 
atas perintah kepala Satuan Kerja/Unit 
Kerja 

• Pasal 26 menyebutkan bahwa Setiap 
melakukan pemeriksaan dalam rangka 
tugas pengawasan, Tenaga Pengawas 
Kesehatan harus membuat berita acara 
dan melaporkan hasil pengawasan 
kepada kepala Satuan Kerja/Unit Kerja 

• Pasla 28 ayat (1) dan (2) menyebutkan 
bahwa Pembinaan yang bersifat umum 
terhadap Tenaga Pengawas Kesehatan 
dilakukan oleh biro hukum pada 
Kementerian Kesehatan dan/atau 

Kesehatan yang 
bersangkutan harus 
melaporkan kepada 
Tenaga Pengawas 
Kesehatan yang 
terkait” diganti dengan 
redaksional  “Tenaga 
Pengawas Kesehatan 
yang bersangkutan 
harus melaporkan 
kepada Kepala satuan 
kerja/Unit Kerja”. Hal 
ini sejalan dengan 
pengaturan yang ada 
dalam pasal 15. 
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biro/bagian hukum pada Pemerintah 
Daerah dan Pembinaan yang bersifat 
khusus atau teknis terhadap Tenaga 
Pengawas Kesehatan dilakukan oleh 
kepala Satuan Kerja/Unit Kerja. 

 

6 Pasal 25: 
 
Dalam hal Tenaga Pengawas 
Kesehatan mendapat 
penolakan dalam 
menjalankan tugas dan 
kewenangan dari pihak yang 
diduga melakukan 
pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-
undangan di bidang 
kesehatan, maka Tenaga 
Pengawas Kesehatan dapat 
meminta bantuan Polisi 
Republik Indonesia. 
 

Efektifitas 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek koordinasi 
kelembagan/tata 
organisasi 

Efektivitas 
koordinasi antar 
instansi terkait 

Ketentuan pasal 25 memerintahkan untuk 
melakukan koordinasi antar lembaga dalam 
hal dengan pihak kepolisian dan untuk 
efektivitas koordinasi teresebut, maka 
diperlukan yang namanya SOP atau 
perjanjian kerja. Secara umum adapun hal-
hal yang harus dimuat dalam SOP ataupun 
perjanjian kerja sama tersebut harus 
memuat mekanisme atau tata cara 
permintaan bantuan dari Kepolisian, dan 
tentu saja harus memperhatikan kaidah-
kaidah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Tetap 
 

7 Pasal 36 ayat (2): 
 
Tenaga Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mengikuti 
pelatihan paling lambat 2 
(dua) tahun sejak Peraturan 
Menteri ini diundangkan. 

Efektifitas 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek anggaran 
dan sarana 
prasarana 

Dukungan atau 
ketersedian 
anggaran 

Ketentuan pasal ini berpotensi tidak berjalan 
secara efektif. Hal ini dikarenakan pasal ini 
memberikan amanah untuk 
menyelenggarakan pelatihan. Pelatihan 
yang dimaksud dari pasal ini adalah 
pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh 
unit teknis di lingkungan Kementerian 
Kesehatan yang tugas dan fungsi di bidang 
pengembangan sumber daya manusia 
kesehatan, atau lembaga pelatihan yang 
terakreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 

Ubah  
 
Tambahkan frasa 
dalam redaksional 
pasal 36 ayat (2) yang 
tidak mewajibkan 
tenaga pengawas 
kesehatan untuk 
mengikuti pelatihan. 
Jika seorang tenaga 
pengawas ingin 
diangkat maka cukup 
memenuhi syarat yang 
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Pelitihan teknis tentu saja butuh anggaran 
untuk melaksanakan baik itu APBN dan 
APBD. 

ada dalam pasal 10 ayat 
(1) atau tetap 
mensyaratkan adanya 
pelatihan teknis namun 
ada kebutuhan hukum 
untuk memerintahkan 
kepada Menteri dan 
Pemerintah Daerah 
untuk menyediakan 
anggaranya.  
 

8 Kebutuhan Hukum  Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek Partisipasi 
Masyarakat 

Dari segi 
terbukanya 
akses untuk 
partisipasi 
masyarakat 

Ketentuan pasal 3 dan pasal 6 Permenkes ini, 
menerangkan bahwa penyelenggaraan 
pengawasan di bidang kesehatan atau objek 
yang menjadi pengawasan di bidang 
kesehatan salah satunya adalah masyarakat. 
Tidak adanya pengaturan mengenai peran 
serta masyarakat sangat disayangkan, 
masyarakat sendiri dalam Permenkes ini 
hanya sebagai objek yang diawasi, 
sementara ketentuan yang ada dalam pasal 
182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan 
menerangkan bahwa Menteri dalam 
melaksanakan pengawasan 
mengikutsertakan masyarakat. Perintah 
pasal 182 ayat (4) ini seharusnya dijadikan 
salah satu norma pengaturan yang ada 
dalam Permenkes 10 Tahun 2018 Tentang 
Pengawasan Di Bidang Kesehatan. 

Buat pengaturan 
khusus mengenai 
mekanisme peran serta 
masyarakat dalam 
pengawasan di bidang 
kesehatan yang 
menempatkan 
masyarakat tidak hanya 
sebagai objek yang 
diawasi oleh tenaga 
pengawas namun 
dapat berperan aktif 
dalam proses 
pengawasan itu sendiri.  
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27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4  Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1  Judul - - - -  Tetap 

2  Konsideran Menimbang - - - -  Tetap 

3  Dasar Hukum Mengingat - - - -  Tetap 

5  Pasal 1 – Pasal 9 - - - -  Tetap 
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28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 2  
(3) Sediaan farmasi dan alat 

kesehatan yang diproduksi 
dan/atau diedarkan harus 
memenuhi persyaratan 
mutu, keamanan, dan 
kemanfaatan.  

(4) Persyaratan mutu, 
keamanan, dan 
kemanfaatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
untuk:  
e. sediaan farmasi yang 

berupa bahan obat 
dan obat sesuai 
dengan persyaratan 
dalam buku 
Farmakope atau buku 
standar lainnya yang 
ditetapkan oleh 
Menteri;  

f. sediaan farmasi yang 
berupa obat 
tradisional sesuai 
dengan persyaratan 
dalam buku Materia 
Medika Indonesia 
yang ditetapkan oleh 
Menteri;  

g. sediaan farmasi yang 
berupa kosmetika 
sesuai dengan 
persyaratan dalam 

Potensi 
Disharmoni 

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi atau 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Terdapat perbedaan konsep dengan UU No. 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Pasal 98 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan: 
“sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 
aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan 
terjangkau.” 
 
Dalam Peraturan Pemerintah ini belum 
memuat persyaratan keterjangkauan. 
 
Perlu untuk diubah sehingga selaras dengan 
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Ubah. 
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No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

buku Kodeks 
Kosmetika Indonesia 
yang ditetapkan oleh 
Menteri;  

h. alat kesehatan sesuai 
dengan persyaratan 
yang ditetapkan oleh 
Menteri. 
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29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum Mengingat - - - - Tetap 

4 Pasal 1- Pasal 74 - - - - Tetap 
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30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan 

NO PASAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI 

1.  Pasal 1 angka 1 
 
Pendaftaran adalah prosedur penilaian 
keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan 
untuk mendapat Izin Edar. 

Potensi 
Disharmoni 

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi atau 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Pasal 91 UU No. 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan telah diubah oleh Pasal 64 UU 
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
sehingga Pasal 91 UU Pangan berubah 
menjadi: 
(1) Dalam hal pengawasan keamanan, 

mutu, dan Gizi, setiap Pangan 
Olahan yang dibuat di dalam negeri 
atau yang diimpor untuk 
diperdagangkan dalam kemasan 
eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Kewajiban memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap produk Pangan Olahan 
tertentu yang diproduksi oleh 
Usaha Mikro dan Kecil.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Sementara Peraturan Kepala BPOM NO. 
27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 
Pangan Olahan ini belum 
mengakomodir UU Cipta Kerja, dimana 

Ubah. 
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pendaftaran hanya untuk memperoleh 
izin edar, bukan perizinan berusaha. 
 
Terhadap aturan ini perlu dilakukan 
sinkronisasi dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja demi kepastian 
hukum. 

2.  Pasal 2 
 
(1)Setiap Pangan Olahan yang di produksi 
di dalam negeri atau yang diimpor untuk 
diperdagangkan dalam kemasan eceran 
wajib memiliki Izin Edar. 
(2)Izin Edar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) juga wajib untuk: 
Pangan fortifikasi; 
Pangan SNI wajib; 
Pangan program pemerintah; 
Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; 
dan/atau 
BTP. 
(3)Izin Edar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan. 
(4)Kemasan eceran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kemasan akhir 
Pangan yang tidak boleh dibuka untuk 
dikemas kembali dan diperdagangkan. 

Potensi 
Disharmoni 

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi atau 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Pasal 2 ini mensyaratkan kewajiban 
untuk memiliki izin edar. 
 
Sementara itu Pasal 91 UU No. 18 Tahun 
2012 tentang Pangan telah diubah oleh 
Pasal 64 UU No. 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja, sehingga Pasal 91 UU 
Pangan berubah menjadi: 
(1) Dalam hal pengawasan keamanan, 

mutu, dan Gizi, setiap Pangan 
Olahan yang dibuat di dalam negeri 
atau yang diimpor untuk 
diperdagangkan dalam kemasan 
eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Kewajiban memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap produk Pangan Olahan 
tertentu yang diproduksi oleh 
Usaha Mikro dan Kecil.  

Ubah. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
Untuk itu, peraturan ini perlu 
disinkronisasi dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja demi kepastian 
hukum. 
 

3.  Pasal 3 
 
(1) Dikecualikan dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
untuk: 
a. Pangan Olahan yang diproduksi 

oleh industri rumah tangga 
Pangan; 

b. Pangan Olahan yang mempunyai 
masa simpan kurang dari 7 (tujuh) 
hari; 

c. Pangan Olahan yang diimpor 
dalam jumlah kecil untuk 
keperluan: 

d. sampel dalam rangka pendaftaran; 
e. penelitian; 
f. konsumsi sendiri; 
g. Pangan Olahan yang digunakan 

lebih lanjut sebagai bahan baku 
dan tidak dijual secara langsung 
kepada konsumen akhir; 

h. Pangan Olahan yang dikemas 
dalam jumlah besar dan tidak 

Potensi 
Disharmoni 

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi atau 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Pengaturan ini berbeda dengan Pasal 
64 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja yang telah mengubah Pasal 91 UU 
No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 
sehingga Pasal 91 UU Pangan berubah 
menjadi: 
(1) Dalam hal pengawasan keamanan, 

mutu, dan Gizi, setiap Pangan 
Olahan yang dibuat di dalam negeri 
atau yang diimpor untuk 
diperdagangkan dalam kemasan 
eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Kewajiban memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap produk Pangan Olahan 
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dijual secara langsung kepada 
konsumen akhir; 

i. pangan yang dijual dan dikemas 
langsung di hadapan pembeli 
dalam jumlah kecil sesuai 
permintaan konsumen; 

j. pangan siap saji; dan/atau 
k. pangan yang hanya mengalami 

pengolahan minimal (pasca panen) 
meliputi pencucian, pengupasan, 
pengeringan, penggilingan, 
pemotongan, penggaraman, 
pembekuan, pencampuran, 
dan/atau blansir serta tanpa 
penambahan BTP, kecuali BTP 
untuk pelilinan. 

(2) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c merupakan 
jumlah berdasarkan hasil kajian atas 
permohonan surat keterangan impor 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis 
pangan olahan yang dapat diproduksi 
oleh industri rumah tangga Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan. 

tertentu yang diproduksi oleh 
Usaha Mikro dan Kecil.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
Untuk itu, peraturan ini perlu 
disinkronisasi dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja demi kepastian 
hukum. 
 

4.  BAB VII 
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN 
 
Pasal 72 
Izin Edar diterbitkan apabila berdasarkan 
hasil penilaian, data pendaftaran, dan data 
pendukung dinyatakan lengkap dan benar. 
 

Potensi 
Disharmoni 

Definisi atau 
konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi atau 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 

Ketentuan Bab VII belum sinkron 
dengan Pasal 64 UU No. 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja yang telah 
mengubah Pasal 91 UU No. 18 Tahun 
2012 tentang Pangan, sehingga Pasal 
91 UU Pangan berubah menjadi: 
(1) Dalam hal pengawasan keamanan, 

mutu, dan Gizi, setiap Pangan 
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Pasal 73 
(1)Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 diterbitkan oleh Kepala Badan. 
(2)Kepala Badan dapat mendelegasikan 
penetapan Izin Edar kepada pejabat lain 
yang ditunjuk. 
 
Pasal 74 
(1)Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (1) disertai dengan rancangan 
Label yang telah disetujui. 
(2)Izin Edar Pangan Olahan diterbitkan 
dengan mencantumkan Nomor Izin Edar. 
 
Pasal 75 
(1)Nomor Izin Edar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 ayat (2) untuk Pangan 
Olahan produksi dalam negeri berupa 
tulisan BPOM RI MD yang diikuti dengan 
digit angka. 
(2)Nomor Izin Edar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 ayat (2) untuk Pangan 
Olahan produksi luar negeri berupa tulisan 
"BPOM RI ML" yang diikuti dengan digit 
angka. 
(3)Digit angka sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) berisi informasi 
identitas Pangan Olahan yang meliputi 
perusahaan, lokasi produsen, nomor urut 
produk, jenis kemasan, dan jenis pangan. 
(4)Nomor Izin Edar wajib dicantumkan di 
bagian utama Label. 
 
Pasal 76 

atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Olahan yang dibuat di dalam negeri 
atau yang diimpor untuk 
diperdagangkan dalam kemasan 
eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Kewajiban memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap produk Pangan Olahan 
tertentu yang diproduksi oleh 
Usaha Mikro dan Kecil.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
Untuk itu, peraturan ini perlu 
disinkronisasi dengan UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja demi 
kepastian hukum. 
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(1)Perusahaan yang memiliki beberapa 
sarana produksi di wilayah Indonesia 
dengan alamat yang berbeda dengan 
standar produksi dan produk yang sama, 
dapat diberikan Nomor Izin Edar yang sama. 
(2)Tata cara dan persyaratan pemberian 
Nomor Izin Edar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini. 
(3)Pendaftaran Pangan Olahan yang 
diproduksi oleh Perusahaan dibeberapa 
sarana produksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan untuk masing-masing 
sarana produksi. 
(4)Apabila sarana yang memproduksi 
Pangan Olahan yang pertama kali Izin 
Edarnya diterbitkan sudah tidak aktif maka 
Izin Edar Pangan Olahan dari sarana 
produksi lainnya dinyatakan tidak berlaku. 

5.  BAB XIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika 
dan teknik 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
sanksi 
administrasi 
dan sanksi 
keperdataan  
sesuai 
dengan 
petunjuk 
 
 
 

Perumusan Bab XIII belum sesuai 
dengan teknik penyusunan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana 
telah diatur dalam Lampiran II UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 
sebagaiamana telah diubah dengan UU 
No. 15 Tahun 2019. 
 
Dalam teknik penyusunan peraturan 
perundang-undangan angka 64 
disebutkan: 
Substansi yang berupa sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan 
atas pelanggaran norma tersebut 

Ubah. 
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dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) 
dengan norma yang memberikan sanksi 
administratif atau sanksi keperdataan. 
 
Berdasarkan pedoman tersebut, 
sebaiknya sanksi administratif tidak 
perlu dirumuskan dalam bab tersendiri 
tetapi menjadi satu bagian dengan 
norma yang berisi perintah atau 
larangan yang jika dilanggar akan 
diberikan sanksi administratif. 

 


