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EDITORIAL 

 Peran hukum kesehatan menjadi sangat esensial mengingat hal tersebut merupakan hak 

dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia.  Di masa pandemi, hukum kesehatan seharusnya 

menjadi sorotan esensial bagi pemerintah mengingat seringkali masyarakat tidak mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang memadai akibat adanya over capacity di rumah sakit. Banyaknya 

tenaga Kesehatan yang turut andil dalam pemulihan serta penanganan pandemi, yang juga 

berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah memang telah menyelenggarakan 

proses vaksinasi Covid-19 secara masif. Adanya kewajiban memperoleh vaksinasi juga 

membawa kita kepada pertanyaan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat di dalam 

proses vaksinasi.  

 

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan pada banyak 

sektor, salah satunya sektor kesehatan. Saat ini, praktik kesehatan telah berkembang dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan telemedicine. Oleh 

karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan kebijakan yang tepat untuk meminimalisasi 

potensi terjadinya fraud di tengah gencarnya penerapan telemedicine dalam rangka melindungi 

pasien dari akibat kelalaian pelayanan kesehatan. 

Apabila meninjau permasalahan yang dihadapi oleh sektor kesehatan, maka kajian 

hukum kesehatan merupakan hal yang penting dalam menyusun pedoman kebijakan yang 

mengoptimalisasikan keberlanjutan penegakan hukum di bidang Kesehatan. 

Selamat Membaca! 

Dewan Redaksi 
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HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN 

COVID-19 AKIBAT OVER CAPACITY RUMAH SAKIT DI INDONESIA 

Atika Nabila dan Sukma Fadilla 

Universitas Padjadjaran 

 

ABSTRAK 
Sebagai kebutuhan fundamental, kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap 
masyarakat sebagaimana dijamin oleh konstitusi Indonesia mengenai hak memperoleh pelayanan 
kesehatan bagi warga negara Indonesia. Namun, akibat adanya lonjakan kasus Coronavirus Disease 
2019 di Indonesia, hak kesehatan yang dimiliki masyarakat sulit untuk dipenuhi akibat banyaknya 
rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan yang mengalami over capacity dan ketersediaan 
fasilitas kesehatan yang semakin menipis. Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah rumah sakit, 
fasilitas kesehatan hingga tenaga medis yang tersedia saat ini, dengan jumlah pasien Covid-19 yang 
semakin meningkat setiap harinya. Hal ini mengakibatkan semakin banyak rumah sakit yang tidak 
dapat menerima pasien Covid-19 meskipun dalam keadaan darurat dan semakin bertambah pula 
angka kematian pasien Covid-19 dikarenakan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. 
Hal ini menjadi cerminan bahwa saat ini terdapat hak masyarakat Indonesia yang tidak terpenuhi 
atas pelayanan kesehatan. Keadaan darurat kesehatan pun dinilai tak hanya menjadi tanggung jawab 
rumah sakit, namun termasuk pula pemerintah serta masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan pendekatan komparatif terkait 
perlindungan hukum atas hak memperoleh pelayanan kesehatan di Indonesia pasca lonjakan kasus 
Covid-19 yang berakibat pada over capacity rumah sakit. 
Kata Kunci: Covid-19 ; Hukum Kesehatan ; Pelayanan Kesehatan : Perlindungan Hukum 
 

ABSTRACT 
 

As a fundamental need, health is categorized as one of human rights owned by every citizen as 
guaranteed by the Indonesian constitution in terms of obtaining health services for every Indonesian 
citizen. However, due to the surge in cases of CoronaVirus Disease 2019 in Indonesia, the citizen’s 
health rights are difficult to fulfill due numerous hospitals as health service providers are 
experiencing over capacity and the availability of health facilities is decreasing. There is an 
imbalance between the number of hospitals, health facilities and medical workers currently 
available, with the number of Covid-19 patients increasing every day. Resulting more and more 
hospitals being incapable of accepting Covid-19 patients even in an emergency and the death rate 
for Covid-19 patients has also increased due to not getting proper health services. This is a 
reflection that there are currently unfulfilled rights of the Indonesian citizen to health services. 
Health emergencies are considered not only the responsibility of the hospital, but also the 
government and the community. The discussion in this study uses the normative juridical method 
through literature studies and comparative approaches related to legal protection of the right to 
health services in Indonesia after the spike in Covid-19 cases which resulted in hospital over 
capacity. 
Keywords: Covid-19 ; Health Law ; Health Service ; Legal Protection 
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I. Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

 

Kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia dapat dikategorikan sebagai 

hak asasi manusia yang memerlukan landasan yuridis upaya pemenuhan hak 

kesehatan. Kesehatan sendiri didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, 

mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan.1 Pada tahun 

1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Universal Declaration of Human 

Rights yang di dalamnya mencangkup hak atas kesehatan yang termuat dalam 

Pasal 25 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang 

menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk 

pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan.2  

Indonesia juga mengakui hak kesehatan sebagai hak asasi manusia 

sebagaimana yang telah dijaminkan dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”). Dalam Pasal 4 

UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang mempunya hak yang sama dalam 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal.3 Lebih lanjut, Pasal 28H Ayat (1) 

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

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

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.4 Sehingga kesehatan tidak hanya 

dipandang sebagai urusan pribadi melainkan juga suatu hak hukum atau legal 

rights yang menjadi tanggungjawab negara. 

Salah satu bentuk hak kesehatan adalah hak memperoleh fasilitas pelayanan 

kesehatan. Melalui definisi yang diberikan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), fasilitas pelayanan kesehatan adalah 

suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

                                                
1 Vide, World Health Organization Constitution 
2 Vide, Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights 
3 Vide, Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
4 Vide, Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.5 

Sejalan dengan itu, UU Kesehatan juga menjamin hak atas pelayanan kesehatan 

sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 5 Ayat (2) yang menegaskan bahwa 

setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau yang mana menjadi tanggung jawab pemerintah dan 

pihak swasta.  

Adapun hak kesehatan yang dimiliki masyarakat Indonesia saat ini sulit 

untuk terpenuhi, disebabkan sejak ditemukannya sebuah virus baru yang 

menyebabkan infeksi pada manusia yang bernama Coronavirus Disease 2019 

(“Covid-19”). Covid-19 adalah virus yang menyebabkan penyakit menular yang 

menginfeksi organ pernapasan manusia terutama pada paru-paru.6 Proses 

penularan Covid-19 melalui droplet menjadikan penyakit ini sangat mudah 

tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kasus Covid-19 di 

Indonesia pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020 dan semakin menyebar 

ke seluruh penjuru Indonesia.7 Dampak signifikan akibat penyebaran virus Covid-

19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang sebagai bentuk penyelamat stabilitas keuangan negara di masa pandemi.  

Hingga Juli 2021, pasien yang terinfeksi virus Covid-19 di Indonesia 

sejumlah 3.253.600.8 Kasus penyakit Covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan 

yang sangat pesat di bulan Juni 2021, hal ini dikarenakan virus Covid-19 

                                                
5 Vide, Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
6 Diah Handayani, [et.al], ‘Penyakit Virus Corona 2019’, (2020) 40 Jurnal Respirologi 

Indonesia. [121]. 
7 World Health Organization, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-

1 
8 World Health Organization, ‘Indonesia: Corona Virus Disease Dashboard with 

Vaccination Data’, <’https://covid19.who.int/region/searo/country/id>, accessed 19 Juli 2021. 
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mengalami mutasi genetik dengan proses penularan yang lebih cepat.9 Adanya 

ketidakseimbangan antara banyaknya jumlah pasien Covid-19 akibat lonjakan 

kasus di Indonesia dengan fasilitas kesehatan yang ada mengakibatkan banyaknya 

rumah sakit yang mengalami over capacity dan tidak dapat berfungsi sebagai 

fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal. Over capacity yang dialami oleh 

rumah sakit juga diakibatkan oleh ketidaksiapan manajemen rumah sakit dalam 

penerapan skala prioritas penerimaan pasien Covid-19 yang membutuhkan 

pelayanan rawat inap. Per Januari 2021, kapasitas rumah sakit di Jakarta, Depok, 

Bekasi, dan Jawa Barat sudah mencapai 90% di mana dalam keadaan negara yang 

sedang mengalami wabah penyakit, kapasitas rumah sakit dengan angka 60% 

sudah dapat dikategorikan sebagai over capacity.10 Over capacity yang dialami 

oleh rumah sakit di Indonesia mengakibatkan tidak tersedianya ranjang untuk 

pasien, habisnya ketersediaan tabung oksigen serta ventilator, dan penggunaan 

lorong rumah sakit dalam keadaan darurat dinilai tidak efektif untuk 

mengakomodir pasien sehingga pelayanan kesehatan tidak berfungsi secara 

optimal.11  

Hak pasien Covid-19 untuk mendapat fasilitas pelayanan kesehatan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (“UU Rumah Sakit”) tidak dapat terpenuhi akibat over capacity 

yang dialami rumah sakit dan mengakibatkan pihak rumah sakit harus menolak 

pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang diketahui 

bahwa salah satu hak pasien menurut hukum positif di Indonesia adalah 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi 

                                                
9 CNN Indonesia, ‘Menkes Ungkap Lonjakan Kasus Covid di Jawa Imbas Varian 

Delta’<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210707113346-20-664335/menkes-ungkap-
lonjakan-kasus-covid-di-jawa-imbas-varian-delta>, accessed 28 Juli 2021. 

10 Intan Umbari Prihatin, ‘IIKAMI : Kondisi Rumah Sakit Merata Saat Ini Overload, Over 
capacity’, (Merdeka.com 2021) <https://www.merdeka.com/peristiwa/iakmi-kondisi-rumah-sakit-
merata-saat-ini-overload-over-capacity.html>, accessed 12 Juli 2021. 

11 UMY Magister Administrasi Rumah Sakit, ‘Hospital Safety Index Part 1: Pentingnya 
Hospital Safety Index dalam membentuk Hospital Safe di Negeri Rawan Bencana’, (2014) 
<https://mars.umy.ac.id/hospital-safety-index-part-1-pentingnya-hospital-safety-index-dalam-
membentuk-safe-hospital-di-negeri-rawan-bencana/>, accessed 12 Juli 2021. 
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dan standar prosedur operasional juga memperoleh layanan yang efektif dan 

efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.  

Ketidakmampuan rumah sakit dalam memenuhi hak pasien Covid-19 untuk 

mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan juga berimbas kepada naiknya angka 

kematian pasien Covid-19 di Indonesia sebelum mendapat pertolongan medis. 

Pengalihan pelayanan kesehatan pasien Covid-19 menjadi isolasi mandiri di 

rumah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 

HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, 

Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan 

Pengendalian Coronavirus Disease, juga berimbas pada peningkatan angka 

kematian pasien Covid-19 saat menjalani isolasi mandiri dan diluar rumah sakit. 

Tercatat 682 pasien Covid-19 meninggal dunia saat masa isolasi mandiri di rumah 

hal ini dikarenakan para pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

sesuai dengan kebutuhan.12 Dari data tersebut sangat jelas bahwa terdapat hak 

kesehatan masyarakat Indonesia terutama pasien Covid-19 yang tidak terpenuhi 

sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam UUD 1945 dan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas terkait 

perlindungan hukum atas Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien 

Covid-19 Akibat Over Capacity Rumah Sakit di Indonesia.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah 

yang akan kami bahas, yakni: 

1.2.1. Bagaimana Implementasi Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak 

Pasien Covid-19 Akibat Over Capacity Rumah Sakit dikaitkan dengan 

Hukum Positif di Indonesia? 

1.2.2. Bagaimana Solusi Hukum dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan 

Kesehatan Bagi Pasien Covid-19 di Indonesia? 

                                                
12 Lapor Covid-19, ‘Data Kematian Covid-19 Saat Isoman dan Di Luar RS’, (2021), 

<https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRbj--
9vNasCnB2eDbElFmLZh5C5DE9BNRombAdErO4UQWJo_uuZK7LyZoFlcZl4Q0_EoN949k09
0Eg/pubhtml> , accessed 19 Juli 2021. 
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1.3. Dasar Hukum   

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut: 

1.3.1.  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

1.3.2.  Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 

1.3.3.  Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

1.3.4.  Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

1.3.5.  Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 

1.3.6.  Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan  

1.3.7.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 

Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan; 

1.3.8.  Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans 

Kesehatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19); 

1.3.9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4641/2021 

tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan 

Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease (COVID-19). 

 

II. Analisis 

2.1  Implementasi Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak Pasien 

Covid-19 Akibat Over Capacity Rumah Sakit dikaitkan dengan Hukum 

Positif di Indonesia 

 

Kesehatan merupakan bentuk dari hak asasi manusia sekaligus indikator 

kesejahteraan suatu negara dalam konsepsi negara kesejahteraan (welfare state) 
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yang diterapkan oleh Indonesia. Dalam konsep negara modern, pemerintah 

diberikan kekuasaan untuk melakukan langkah konkrit guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban bagi pemerintah baik secara hukum 

(legal obligation) maupun moral (moral obligation), untuk melindungi hak asasi 

masyarakatnya termasuk pemerataan pelayanan kesehatan sebagai bentuk 

pelayanan publik.13 Pemerintah tidak hanya menjaga agar seseorang tidak 

melanggar atau dilanggar haknya, tetapi juga mengupayakan pemenuhan hak hak 

tersebut, termasuk hak atas kesehatan.14  

Tercantumnya hak kesehatan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 

menjadikan landasan yuridis atas hak masyarakat yang wajib dilindungi oleh negara 

secara konkrit dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif 

(peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif 

(pemulihan) melalui alat dan/atau tempat pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan/atau korporasi.  

2.1.1. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak Kesehatan dalam 

Lingkup Pelayanan Kesehatan 

 

Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hal ini 

menimbulkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan keperluan 

masyarakat dalam bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan yang dibagi 

menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:15 

a. Perlindungan hukum (legal protection), melalui pengaturan (law 

making) kaidah pemenuhan hak atas kesehatan, standar pelayanan 

                                                
13 Vide, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 
14 Rif’atul Hidayat, ‘Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal’, (2016) 16 

Jurnal Hukum dan Pemikiran. [130-131]. 
15 Indra Perwira, ‘Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia’, (2014) Jurnal 

ELSAM. [180]. 
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kesehatan, proses, lembaga dan jaminan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. 

b. Kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan seperti pembiayaan, 

pengadaan obat-obatan, dokter, perawat, pendidikan kesehatan, 

termasuk kebijakan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. 

c.  Tersedianya pranata “due process of law” bagi masyarakat yang haknya 

terlanggar atau terabaikan oleh negara maupun pihak ketiga. 

 

Terdapat asas hukum dalam ilmu kesehatan yang menjadi kerangka 

pemikiran hukum dari keberlangsungan suatu pelayanan kesehatan, yakni 

keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (Agroti Salus Lex Suprema).16 

Asas tersebut merupakan cerminan dari hukum kesehatan yang berfungsi untuk 

melindungi tenaga medis sebagai health provider dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien selaku health receiver, sesuai dengan tujuan deklarasi 

health for all.17 Dalam lingkup pelayanan publik menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam dalam merencanakan, 

mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya 

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat untuk mencapai derajat 

kesehatan setinggi-tingginya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU 

Kesehatan.  

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 

2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (“Permenkes 75/2019”) 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam 

penanggulangan krisis kesehatan. Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai 

krisis kesehatan dikarenakan telah mengakibatkan timbulnya korban sakit maupun 

korban jiwa sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat serta membutuhkan 

respon cepat dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Melalui Permenkes 75/2019, 

dijelaskan pula terkait penanggulangan krisis kesehatan dengan sistem klaster 

                                                
16 Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, (Pustaka Book Publisher 

2008). [167]. 
17 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Nuha Medika 2014). [16]. 
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kesehatan nasional yang dibentuk oleh menteri yang berkoordinasi dengan Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk itu, dalam penanganan Covid-19, 

dibentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan 

Presiden No. 7 Tahun 2020 yang bertanggung jawab langsung kepada presiden 

dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia. 

Lebih lanjut, pandemi akibat virus Covid-19 dapat dikategorikan sebagai 

wabah penyakit menular sebagaimana definisi wabah penyakit menular dalam 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (“UU Wabah 

Penyakit Menular”). Hal ini disebabkan virus Covid-19 menyerang saluran 

pernafasan dan bersifat menular antar sesama manusia melalui droplet sehingga 

mengakibatkan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada 

keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu. Melalui Pasal 10 UU Wabah 

Penyakit Menular, pemerintah bertanggung jawab untuk menanggulangi wabah 

penyakit tersebut dengan mengikutsertakan masyarakat, diantaranya meliputi 

pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita termasuk tindakan 

karantina. 

Selain itu, dalam hal terdapat faktor risiko kesehatan yang menimbulkan 

keadaan darurat kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan 

tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakatnya melalui 

penyelenggaraan karantina kesehatan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan (“UU Karantina Kesehatan”). Karantina 

sendiri dijelaskan melalui UU Karantina Kesehatan sebagai pembatasan kegiatan 

dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan 

gejala apa pun atau sendang dalam masa inkubasi. Sementara itu, isolasi dijelaskan 

sebagai pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.  

 

2.1.2. Pelayanan Kesehatan dalam Keadaan Bencana 

Persebaran virus Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non alam nasional 

melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non 
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Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. 

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan pada masa bencana dalam UU Kesehatan 

diberikan kepada pemerintah maupun pihak swasta untuk penyelamatan nyawa 

pasien dan pencegahan kecacatan.18 Sebagai upaya memenuhi kewajibannya, 

pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19 telah 

melakukan berbagai upaya penanganan diantaranya dengan melakukan 

peningkatan pengujian Covid-19 (testing), menelusuri kasus konfirmasi Covid-19 

dan kontak erat di tengah masyarakat guna melihat peta persebaran virus (tracing), 

serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena virus 

Covid-19 melalui berbagai upaya penambahan fasilitas kesehatan dan obat-obatan 

(treatment). Selain itu, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 

HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam 

Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) juga telah menghimbau 

masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri dan protokol kesehatan dalam 

penanganan Covid-19. 

Menanggapi over capacity rumah sakit di Indonesia, salah satu langkah 

yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan 

kesehatan dalam bencana yakni melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 

HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, 

Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease (“Kepmenkes 4641/2021”). Kebijakan 

tersebut menjelaskan terkait panduan pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi 

yang digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, tenaga kesehatan, tenaga medis 

serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan, pelacakan, 

karantina dan isolasi kasus Covid-19 di Indonesia. 

Definisi karantina dan isolasi dalam UU Karantina Kesehatan diperjelas 

kembali melalui Kepmenkes 4641/2021, bahwa karantina merupakan upaya 

pemisahan seseorang yang terpapar Covid-19 meskipun belum menunjukan gejala 

apapun dan isolasi merupakan upaya pemisahan seseorang yang sakit dan 

                                                
18 Vide, Pasal 85 ayat (1) UU Kesehatan. 
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membutuhkan perawatan Covid-19, atau terkonfirmasi Covid-19 dari orang yang 

sehat guna mengurangi risiko penularan. Berdasarkan Kepmenkes 4641/2021, 

karantina dan isolasi dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni: 

a. Karantina dan Isolasi Mandiri 

Karantina dan isolasi mandiri dapat dilakukan apabila telah memenuhi 

syarat klinis dan syarat rumah. Syarat klinis meliputi orang berusia dibawah 

45 tahun, tidak memiliki komorbid dan tanpa gejala/bergejala ringan. 

Sementara syarat rumah meliputi tinggal di kamar terpisah dan terdapat 

kamar mandi di dalam rumah.  

b. Karantina dan Isolasi Terpusat 

Karantina terpusat dilakukan untuk semua kasus suspek yang tidak perlu 

perawatan rumah sakit atau yang tidak memenuhi salah satu syarat untuk 

karantina mandiri. Sementara isolasi terpusat dilakukan untuk kasus suspek 

yang memerlukan perawatan rumah sakit ataupun kasus konfirmasi Covid-

19 tanpa gejala dan gejala ringan serta tidak memenuhi syarat klinis dan 

syarat rumah. Karantina dan isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas 

pemerintah yang dikoordinasikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. 

Apabila pasien berusia diatas 45 tahun maka dirujuk ke rumah sakit untuk 

pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter yang akan menentukan apakah 

diperlukan perawatan rumah sakit atau dapat dirujuk untuk karantina 

ataupun isolasi terpusat. 

 

Upaya penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kesehatan, merupakan salah satu konsekuensi logis 

terhadap mutu pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu sehingga mutu 

pelayanan dan penyediaan fasilitas pada setiap rumah sakit dapat dirasakan oleh 

semua pihak.19 Maka dalam pembahasan terkait pelayanan kesehatan dalam 

keadaan bencana, selain pemerintah sebagai perangkat negara, terdapat pihak 

                                                
19 Rif’atul Hidayat, Opcit. Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal. [128]. 
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rumah sakit dan tenaga medis yang memiliki peranan penting guna mencapai 

pelayanan kesehatan yang optimal. 

Melalui UU Rumah Sakit, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan 

diberikan kewajiban untuk berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan 

dalam keadaan bencana sebagai upaya perlindungan hak pasien sesuai dengan 

kemampuannya. Namun, akibat dari over capacity rumah sakit dan Kepmenkes 

4641/2021, semakin banyak pasien yang harus ditolak oleh pihak rumah sakit baik 

dengan alasan penuhnya rumah sakit atau keterbatasan fasilitas kesehatan. 

 

2.1.3. Hak Masyarakat dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Akibat 

Over Capacity Rumah Sakit di Indonesia 

 

Hukum menjamin perlindungan kepada masyarakat atas seluruh hak yang 

diberikan, selain itu hukum juga memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain.20 Terdapat empat unsur esensial dalam pemenuhan hak 

asasi manusia di bidang kesehatan yakni (i) Ketersediaan (Availability), fasilitas 

kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan negara 

sebagai faktor penentu kesehatan yang mendasar seperti diantaranya rumah sakit, 

tenaga medis dan obat obatan. (ii) Aksesibilitas (Accessibility), fasilitas kesehatan 

harus dapat diakses oleh semua pihak tanpa adanya diskriminasi baik meliputi 

aksesibilitas fisik, ekonomi dan informasi. (iii) Penerimaan (Acceptability), fasilitas 

kesehatan harus menghormati etika medis dan budaya masyarakat serta 

menghormati kerahasiaan dan meningkatkan status kesehatan pihak yang 

bersangkutan, (iv) Kualitas (Quality), fasilitas kesehatan juga perlu berkualitas baik 

secara ilmiah dan medis, diimbangi dengan tenaga medis yang terampil, obat-

obatan dan peralatan rumah sakit yang telah disetujui secara ilmiah serta sanitasi 

yang memadai.21 

                                                
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT Citra Aditra Bakti 2000). [54]. 
21 United Nations General Comment No. 14: The Right of the Highest Attainable 

Standard of Health, Article 12, [3-5]. 
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Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan juga memiliki tanggung 

jawab yang terbagi menjadi tiga hal yaitu tanggung jawab terhadap pemberian 

pelayanan yang baik, sarana dan peralatan serta tanggung jawab terhadap 

personalia.22 Namun, peningkatan kasus Covid-19 menjadi tantangan atas 

pemenuhan tanggung jawab dalam lingkup pemberian pelayanan kesehatan yang 

baik, mengingat adanya keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis membuat 

pihak rumah sakit kewalahan dalam menangani pasien Covid-19 untuk dirawat 

akibat adanya over capacity. 

Semakin banyak pasien Covid-19 yang direkomendasikan untuk melakukan 

isolasi mandiri akibat over capacity rumah sakit berdampak langsung kepada tidak 

dapat terpenuhinya hak pasien Covid-19 untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

dari rumah sakit. Tentunya penolakan pasien oleh pihak rumah sakit dalam keadaan 

bencana ini berlawanan dengan Pasal 85 ayat (2) UU Kesehatan, bahwasanya dalam 

hal terjadi bencana, fasilitas pelayanan kesehatan dilarang untuk menolak pasien 

dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu. LaporCovid-19 mencatat, bahwa 

terdapat 682 kasus kematian Covid-19 saat isolasi mandiri maupun diluar rumah 

sakit.23 Data ini menjadi bukti konkrit adanya hak-hak pasien Covid-19 yang tidak 

terpenuhi dalam hal memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga 

pasien terhindar dari kerugian fisik, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu.24  

Melihat berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

menangani persebaran virus Covid-19 di Indonesia, terkhusus dalam upaya 

pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kebijakan 

isolasi mandiri sejatinya menjadi solusi jangka pendek dalam hal terjadinya over 

capacity rumah sakit di Indonesia akibat lonjakan kasus Covid-19. Selain 

                                                
22 J Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, (Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia 1992). [35]. 
23 Lapor Covid-19, Loc.Cit. ‘Data Kematian Covid-19 Saat Isoman dan di Luar Rumah 

Sakit’. 
24 Vide, Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
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mengenyampingkan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terdapat 

risiko kematian pasien Covid-19 akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang layak dikarenakan harus melakukan isolasi mandiri. Tentunya hal ini perlu 

menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemberian pelayanan kesehatan dan untuk 

mencari solusi lainnya agar hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat tetap terpenuhi. 

 

2.2  Bagaimana Solusi Hukum dalam Pemenuhan Hak Memperoleh 

Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19 di Indonesia? 

 

Pemenuhan hak kesehatan masyarakat tentunya menjadi perhatian bagi 

pemerintah Republik Indonesia, terlebih dalam situasi bencana kesehatan seperti 

Covid-19. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna 

memastikan pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

seperti penambahan kapasitas ranjang rumah sakit, pasokan tabung oksigen, 

pengaturan terkait harga obat guna menghindari kelangkaan pasokan obat, tetap 

tidak dapat menanggulangi over capacity rumah sakit di Indonesia sehingga 

masih banyak pasien Covid-19 yang dirujuk untuk melaksanakan isolasi mandiri. 

Guna meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pelayanan kesehatan pasien 

Covid-19 selama isolasi mandiri, pemerintah Indonesia mengakomodir dengan 

pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional, dijelaskan 

bahwa E-Kesehatan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di 

bidang kesehatan secara nasional dimana pemerintah memperluas dan 

meningkatkan layanan dan aplikasi yang mampu meningkatkan proses kerja 

pelayanan kesehatan. 

E-Kesehatan didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan guna 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang 

efektif dan efisien, dimana E-Kesehatan sendiri secara umum terdiri dari 
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informatika kesehatan (health informatics) dan upaya kesehatan jarak jauh (tele-

health).25 Lebih lanjut, dalam upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan 

kesehatan, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memastikan pasien Covid-

19 yang melakukan isolasi mandiri tetap memperoleh pelayanan kesehatan 

melalui telemedicine. Ketentuan mengenai telemedicine sendiri diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Telemedicine 

merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran 

informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan 

evaluasi dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk 

kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.26 Pelayanan 

telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan surat izin praktik di 

fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara. Salah satu pelayanan telemedicine 

yang dapat dimanfaatkan bagi pasien Covid-19 adalah telekonsultasi klinis 

dimana dilakukan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan 

diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan / saran tata laksana.  

Terlepas kurang meratanya akses jaringan internet di Indonesia, pelayanan 

kesehatan melalui E-Kesehatan dan telemedicine dapat menjadi harapan di tengah 

sulitnya pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19 

akibat over capacity rumah sakit. Sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kesehatan, 

bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan. Guna memperluas aksesibilitas telemedicine di 

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama  dengan 11 

fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara telemedicine guna memberikan jasa 

konsultasi dokter dan pengiriman obat secara gratis bagi pasien Covid-19 yang 

melakukan isolasi mandiri. 

                                                
25 Vide, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-

Kesehatan Nasional 
26 Vide, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
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Salah satu negara yang mengembangkan E-Kesehatan sebagai upaya 

menanggulangi pandemi Covid-19 adalah negara Malaysia dengan aplikasi E-

Kesehatan bernama “MySejahtera” yang dibuat untuk membantu pengawasan 

penularan virus Covid-19 dalam negara melalui Akta Pencegahan dan 

Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sebagai dasar hukumnya. Dalam 

pemenuhan hak memperoleh pelayanan fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19 

yang mengalami dampak dari over capacity rumah sakit, Kementerian Kesehatan 

Malaysia memfasilitasi Home Surveillance Order (HSO) melalui MySejahtera 

yang dilengkapi juga dengan Home Assessment Tool bagi pasien Covid-19 yang 

melakukan isolasi mandiri agar pelaksanaannya terpadu sesuai dengan protokol 

kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. 

Indonesia juga memiliki aplikasi E-Kesehatan yang serupa dengan nama 

PeduliLindungi, aplikasi ini dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah 

terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di 

Indonesia. PeduliLindungi menggunakan sistem tracing bagi pengguna aplikasi 

melalui data lokasi yang diberikan oleh pengguna, dengan itu aplikasi ini dapat 

membantu memberikan informasi tentang zona persebaran virus Covid-19. 

Landasan hukum aplikasi PeduliLindungi sebagai E-Kesehatan di Indonesia 

adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi 

Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan 

CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19). Selain melakukan tracing, aplikasi 

PeduliLindungi memiliki fitur lain seperti pendaftaran vaksinasi Covid-19 dalam 

rangka pemutusan rantai virus Covid-19, informasi rumah sakit dan apotek, 

statistik kasus Covid-19, electronic health alert card, dan teledokter. 

Fitur teledokter dalam aplikasi PeduliLindungi bertujuan untuk 

mengakomodir telemedicine sebagai upaya pemenuhan hak memperoleh 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama pasien Covid-19 yang menjalani 

isolasi mandiri dan tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit 
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akibat over capacity. Fitur ini terintegrasi dengan berbagai aplikasi telemedicine 

guna mengakomodir konsultasi kesehatan mandiri secara jarak jauh dengan 

dokter umum dan dokter spesialis.  Tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU 

Kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dengan memaksimalkan 

penggunaan telemedicine diharapkan terdapat pemenuhan hak pelayanan 

kesehatan bagi pasien Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri akibat over 

capacity rumah sakit secara aman, bermutu dan terjangkau, mengingat di 

Indonesia sendiri masih banyak kasus meninggal dunia akibat Covid-19 pada 

masa isolasi mandiri dikarenakan para pasien Covid-19 tidak mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan haknya. 

Dalam Pasal 15 UU Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas 

ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial 

bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Dalam hal ini, penggunaan telemedicine dapat menjadi bentuk tanggung jawab 

pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak. Namun, banyaknya kasus 

kematian pasien Covid-19 pada saat melaksanakan isolasi mandiri menjadi hal 

yang perlu diperhatikan solusinya oleh pemerintah. Hal tersebut akan dapat 

dihindari apabila terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang secara tanggap 

melakukan penanganan atas keadaan darurat pasien Covid-19. Pemberian 

pelayanan kegawatdaruratan kesehatan saat bencana merupakan tanggung jawab 

pemerintah yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah 

kecacatan lebih lanjut.27 

Sebagai bentuk pemberian pelayanan kegawatdaruratan kesehatan dari 

pemerintah pada saat bencana, aplikasi PeduliLindungi dapat menambahkan fitur 

panggilan darurat atau emergency call yang memungkinkan pasien Covid-19 

yang sedang mengalami keadaan darurat dalam saat menjalankan isolasi mandiri 

                                                
27 Vide, Pasal 82 UU Kesehatan 
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untuk mengakses ambulance ataupun pemanggilan tenaga medis sebagai 

pertolongan pertama dalam keadaan darurat. 

III. Penutup 

Tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan Indonesia baik kepada pemerintah maupun pihak rumah sakit 

dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sulit untuk 

dipenuhi akibat adanya lonjakan virus Covid-19 di Indonesia. Sejatinya 

kebijakan pemerintah dalam hal pemberlakuan isolasi mandiri dan 

penolakan rumah sakit terhadap pasien Covid-19 akibat keterbatasan 

fasilitas pelayanan kesehatan, telah mengenyampingkan hak pasien Covid-

19 sebagai masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. 

Sejatinya pemenuhan hak pasien Covid-19 yang terkena dampak 

dari over capacity rumah sakit dapat diakomodir secara bertahap melalui 

pemanfaatan e-kesehatan dan telemedicine. Adapun pemanfaatan e-

kesehatan dan telemedicine di Indonesia dapat dirasa lebih optimal apabila 

memiliki fitur panggilan darurat pertolongan pertama pasien Covid-19 

sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemberian pelayanan 

kegawatdaruratan kesehatan guna menekan angka kematian pasien Covid-

19 yang melakukan isolasi mandiri di Indonesia. 
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Perlindungan Hukum atas Hak Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Tenaga Kesehatan dalam Menangani Pandemi Covid-19 

Gabriel Angelia Bahari, Anindya Firdaus Ramadhan, Dr. Ya. Triana Ohoiwutun, 
S.H., M.H. 

Universitas Jember 

Abstrak 

Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, dan hingga kini angka pasien Covid-19 
terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan Indonesia 
dari pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah 
penghentian penyebaran Covid-19, vaksinasi gratis, dan hingga pemberlakuan PSBB dan PPKM. 
Namun sayangnya tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 
memiliki resiko terpapar yang lebih tinggi walaupun sudah menggunakan APD. Banyak sekali 
tenaga kesehatan yang harus gugur akibat terpapar Covid-19 saat menjalankan tugasnya. Dalam 
melaksanakan tugasnya, keselamatan tenaga kesehatan wajib dilindungi haknya. Pemerintah pun 
memiliki tanggung jawab serta harus berupaya untuk melindungi serta memastikan apakah hak-hak 
tenaga kesehatan khususnya yang menangani pasien Covid-19 telah terpenuhi dengan baik. Namun, 
pada kenyataannya semua upaya-upaya tersebut belum dapat terlaksana dengan lancar. Perlu ada 
pembenahan dari pemerintah baik segi prosedur maupun proses pendistribusian keperluan yang 
menjadi hak tenaga kesehatan demi menunjang keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan. 

Kata kunci: Tenaga kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan hukum, hak 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sudah setahun lebih pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terjadi 

di Indonesia dan hingga kini jumlah orang terpapar semakin meningkat setiap 

harinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi khusus Covid-19, 

terhitung hingga tanggal 17 Juli 2021 jumlah pasien terdampak Covid-19 telah 

mencapai 2.832.755 jiwa.1 Para epidemiolog berpendapat bahwa Indonesia telah 

menjadi titik episentrum penyebaran Covid-19 menggantikan India,2 hal ini terjadi 

                                                
1 covid19.go.id accessed 22 Juli 2021 
2 Ahmad Naufal Dzulfaroh, ‘Indonesia Jadi Episentrum Baru Covid-19 di Asia, Ini 

Pesan Epidemiolog, (kompas.com 2021), 
https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/16/121500765/indonesia-jadi-episentrum-baru-
covid-19-di-asia-ini-pesan-epidemiolog?page=all accessed 21 Juli 2021 
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akibat kemunculan varian baru Covid-19 jenis Delta yang lebih cepat menyebar dan 

susah dikendalikan. Di samping itu, kebanyakan masyarakat masih belum 

memahami berbahayanya pandemi Covid-19 serta masih banyaknya hoax 

mengenai Covid-19. Melonjaknya angka pasien Covid-19 juga disebabkan 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-

19, hal ini dapat dilihat dari perilaku kebanyakan masyarakat yang masih tidak 

menaati protokol kesehatan. Di era pandemi yang kian mengganas, kesehatan 

menjadi hal yang sangat utama bagi setiap orang. Pandemi Covid-19 saat ini 

menjadi perbincangan hangat serta menjadi fokus pemerintah untuk menangani 

penghentian penyebaran Covid-19. Pemerintah berkewajiban untuk menangani 

pandemi Covid-19 karena kesehatan merupakan hak yang dimiliki setiap orang dan 

hak yang dimiliki sejak ia lahir, oleh sebab itu dan negara wajib  bertanggung jawab 

untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut 

tertuang dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945.3 Negara wajib bertanggung 

jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak sebagaimana disebutkan pada Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945.4 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah penghentian 

penyebaran Covid-19, seperti memberikan vaksinasi gratis, dan hingga 

pemberlakuan PSBB dan PPKM. Namun rupanya upaya-upaya tersebut belum 

berhasil, hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya angka jumlah pasien Covid-19 

sepanjang harinya.  

Meningkatnya jumlah pasien Covid-19 juga berbanding lurus dengan 

meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai salah satu 

garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19, namun saat ini jumlah tenaga 

kesehatan yang tersedia terus berkurang akibat beban dan resiko pekerjaan yang 

semakin tinggi sehingga banyak dari mereka gugur dalam melaksanakan tugasnya. 

Bedasarkan data dari LaporCovid-19 menunjukkan bahwa hingga tanggal 22 Juli 

                                                
3 Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 
4 Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 
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2021, jumlah tenaga kesehatan yang gugur telah mencapai 1.464 jiwa5 sebagaimana 

digambarkan pada bagan berikut: 

 

Diagram tenaga kesehatan yang gugur per tanggal 22 Juli 2021 

 
 

Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa para tenaga kesehatan masih 

sangat rawan dan memiliki resiko yang tinggi untuk ikut terdampak dalam 

menangani pandemi ini, padahal tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat 

penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada 

masyarakat khususnya dalam memberantas Covid-19, dan dalam melaksanakan 

tugasnya tenaga kesehatan memiliki beberapa hak. Sebagaimana dalam Pasal 57 

Undang Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (selanjutnya disebut 

UU Tenaga Kesehatan) mengatur mengenai hak tenaga kesehatan, terdapat 

beberapa poin hak yang saat ini cukup penting untuk diperhatikan yakni: huruf a 

mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas, huruf c menerima 

imbalan jasa, dan huruf d memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja.  

Disebutkan dalam huruf a Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan bahwa setiap 

tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan 

hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, Yang dimaksud dengan 

                                                
5 nakes.laporcovid19.org/statistik accessed 22 Juli 2021 
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perlindungan hukum yakni dimana harkat, martabat, serta hak asasi setiap orang 

terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku6. Oleh sebab itu Indonesia 

sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi tenaga kesehatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan 

khususnya hak manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pada huruf d Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa salah satu hak 

tenaga kesehatan yakni memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja. Di tengah pandemi yang memerlukan kerja keras tenaga kesehatan, 

pemerintah wajib untuk menunjang itu semua dengan cara menjamin tenaga 

kesehatan memperoleh hal-hal yang dapat menunjang kinerjanya. Namun, 

berdasarkan data di atas pemerintah cenderung lalai dalam memperhatikan masalah 

yang sedang dihadapi oleh para tenaga kesehatan, maka dalam hal ini perlu 

dipertanyakan bagaimana pelaksanaan pemerintah terhadap UU Tenaga Kesehatan 

saat ini apakah sudah sesuai atau belum yang menyebabkan masih banyaknya 

tenaga kesehatan yang harus gugur akibat menangani dan melayani pasien Covid-

19 serta mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

melindungi hak-hak para tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum 

atas Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kesehatan dalam 

Menangani Pandemi Covid-19”.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak keselamatan dan 

kesehatan kerja tenaga kesehatan sebagai salah satu bentuk perlindungan 

hukum? 

2. Apakah tenaga kesehatan sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagai 

hak keselamatan dan kesehatan kerja dalam menangani Covid-19? 

                                                
6 Hadjon, P. M, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang 

Prinsip-Prinsipnya Penanganannya. (Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 
pembentukan peradilan Administrasi 2007). [25].  
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1.3. Dasar Hukum 

1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

1.3.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular 

1.3.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

1.3.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

1.3.5. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  

1.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

1.3.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1199/Menkes/Per/x/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan 

Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah  

1.3.8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/278/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian 

Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 

1.3.9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) 

 

II. ANALISIS 

2.1. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak keselamatan dan kesehatan 

kerja tenaga kesehatan dalam menangani Covid-19 

 

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah tidak hanya fokus pada 

pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan saja, namun pemerintah juga berusaha 

untuk memberikan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan 

sebagai salah satu perwujudan perlindungan hukum yang tertuang dalam Pasal 57 

UU Tenaga Kesehatan. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah karena tenaga 

kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Centre for Disease Control (CDC) 

dalam pedomannya mengungkapkan bahwa dalam kondisi genting ini hal yang 
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harus diutamakan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan serta 

masyarakat secara paralel untuk mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang 

prima. Oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk memenuhi hak keselamatan dan 

kesehatan kerja sebagai bentuk perlindungan. Beberapa bentuk pemenuhan hak 

keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga 

kesehatan dalam menangani Covid-19, antara lain: 

a. Vaksinasi tenaga kesehatan 

Setelah Presiden Republik Indonesia yakni Jokowi mendapatkan vaksin 

pertama pada tanggal 13 Januari 2021 sasaran selanjutnya yang mendapatkan 

vaksin adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang sehari-hari menghadapi 

pasien Covid-19 perlu diprioritaskan untuk menjadi sasaran penerima vaksin pada 

tahab pertama.7 Dengan begitu, diharapkan apabila tenaga kesehatan terpapar virus 

covid-19 gejala yang dirasakan tidak terlalu parah dan tentunya dapat mencegah 

semakin banyaknya tenaga kesehatan yang gugur8. Para tenaga kesehatan mendapat 

kan 2 dosis vaksin, dan ternyata di tengah tingginya lonjakan pasien Covid-19 serta 

munculnya varian delta yang semakin mengerikan sehingga masih banyak tenaga 

kesehatan yang masih menjadi korban paparan covid-19. Oleh sebab itu, 

pemerintah mengambil ancang-ancang untuk memberikan vaksin dosis ketiga 

untuk para tenaga kesehatan. Besar harapan pemerintah, supaya dengan 

diberikannya dosis ketiga para tenaga kesehatan lebih ekstra terlindungi dari 

paparan covid-19. Hal ini pun merupakan salah satu bentuk konkrit pemerintah 

dalam mengupayakan hak keselamatan dan kesehatan kerja.  

b. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pemerintah bagi tenaga 

kesehatan 

                                                
7 Gurning, Fitriani Pramita, et al. ‘Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota 

Medan Tahun 2020’ (2021). Jurnal Kesehatan Vol. 10. No.1. [45] 
8 Rokom, ‘Vaksinasi COVID-19 bagi Tenaga Kesehatan Capai 132 Ribu’ 

(sehatnegeriku kemkes, 2021) https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-
media/20210122/3036835/vaksinasi-covid-19-bagi-tenaga-kesehatan-capai-132-ribu/ 
accessed 27 Juli 2021  
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Tak hanya vaksin, pemerintah juga mewujudkan hak keselamatan dan 

kesehatan kerja melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga 

kesehatan. Alat pelindung Diri (APD) menjadi barang yang harus selalu tersedia 

bagi tenaga kesehatan karena ketika mereka menangani pasien Covid-19 mereka 

tidak turun begitu saja mereka perlu dilengkapi oleh Alat Pelindung Diri(APD). 

Alat Pelindung Diri (APD) tersebut bertujuan untuk menghindari kontak langsung 

dengan pasien Covid-19 pada tubuh tenaga kesehatan. Apabila tenaga kesehatan 

tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)  dikhawatirkan tenaga kesehatan 

tertular akibat menghirup droplet pasien Covid-19.9 Namun, saat ini Alat Pelindung 

Diri (APD) menjadi barang yang langka dan harganya cukup mahal sehingga 

pemerintah menganggarkan dana untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD). 

Sesuai dengan yang disampaikan pada rapat kerja Komisi IX DPR RI oleh Dante 

Santoso selaku Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa untuk penyediaan 

Alat Pelindung Diri (APD) pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 6,4 

triliun10. 

c. Memastikan tenaga kesehatan mendapat istirahat yang cukup  

Semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terinfeksi Covid-19 saat ini 

menimbulkan tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia tenaga kesehatan. 

Dengan begitu, dikhawatirkan tenaga kesehatan bekerja melebihi batas waktu yang 

wajar dan bahkan tidak dapat beristirahat. Untuk menghindari tenaga kesehatan 

yang bekerja melebihi batas waktu normal, pemerintah berupaya melindungi hak 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui regulasi mengenai hak cuti dan 

istirahat. Merujuk pada angka 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1199/Menkes/Per/x/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan 

                                                
9 Rohman, Abdul, Danang SWPJ Widakdo, and Muhamad Abdul Wahid. ‘Penggunaan 

Baju Apd Untuk Pelindung Covid-19 Bagi Tenaga Medis Pada Fasilitas Kesehatan Pratama’ 
(2020) Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV). Vol. 6. No. 3.[520] 

10 Abdul Basith Bardan, 'Pertahankan anggaran, pemerintah bertahankan insentif 
tenaga kesehatan di tahun ini' (newssetup, 2021) 
https://newssetup.kontan.co.id/news/pertahankan-anggaran-pemerintah-bertahankan-insentif-
tenaga-kesehatan-di-tahun-ini accessed 27 Juli 2021  
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Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah mengenai hak 

tenaga kesehatan salah satunya adalah mendapatkan cuti. Bila tenaga kesehatan 

mengalami sakit maka ia dapat memperoleh cuti untuk dapat memulihkan 

kesehatannya. Tak hanya itu mengenai jam kerja dan istirahat tenaga kesehatan 

diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang dalam konteks ini adalah tenaga kesehatan 

berhak mendapatkan waktu istirahat minimal setengah jam setelah ia bekerja 

selama 4 jam. Serta tenaga kesehatan berhak mendapatkan waktu istirahat setiap 

minggunya tergantung berapa lama hari kerja tenaga kesehatan tersebut. 

 Pembatasan waktu kerja dinilai penting mengingat banyaknya tenaga 

kesehatan yang menjadi korban Covid-19 dan pemerintah terus berupaya untuk 

memberikan hak istirahat dan cuti sebagai bentuk nyata perlindungan hak kesehatan 

dan keselamatan kerja tenaga kesehatan salah satunya dengan menyediakan tempat 

istirahat berupa hotel dan tenda-tenda di sekitaran lokasi layanan kesehatan. 

d. Pemberian insentif serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang 

menangani covid-19 

Dalam keadaan pandemi yang merupakan kejadian luar biasa, para tenaga 

kesehatan dituntut untuk dapat bekerja ekstra dari biasanya. Oleh sebab itu 

pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/278/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian 

Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19, memberikan insentif sebagai 

penunjang kesejahteraan tenaga kesehatan yang tentunya secara tidak langsung 

berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan. Dalam 

melakukan tugasnya, tenaga kesehatan dituntut untuk selalu sehat, dengan 

diberikannya insentif tersebut para tenaga kesehatan dapat menggunakannya untuk 

memenuhi gizi serta asupan suplemen agar kesehatannya tetap prima. Selain itu 

dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit X menunjukkan bahwa 

pemberian insentif memberikan pengaruh positif bagi tenaga kesehatan terhadap 
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kinerjanya.11 Insentif bagi tenaga kesehatan akan diberikan tiap bulan sebelum 

tanggal 10. Pemberian insentif merupakan pelaksanaan hak tenaga kesehatan huruf 

c Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan yakni menerima imbalan jasa. Dalam Bab III 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/278/2020 dijelaskan mengenai ketentuan angka insentif tenaga 

kesehatan sesuai jabatannya,  yakni: a)Dokter Spesialis Rp. 15.000.000 perbulan, 

b) Dokter Umum dan Gigi Rp. 10.000.000 perbulan, c) Bidan dan Perawat Rp. 

7.500.000 perbulan d) Tenaga Medis Lainnya Rp. 5.000.000 perbulan. Serta 

santunan senilai Rp. 300.000.000, bagi tenaga kesehatan yang meninggal akibat 

terpapar Covid-19. 

Untuk memperoleh insentif tersebut tenaga kesehatan wajib menjalani beberapa 

prosedur yakni menyerahkan12: 

1. Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 

atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga 

kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal 

yang diusulkan;  

2. Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi 

kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan 

fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;  

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 

5. SK Tim Verifikator; 

6. Nomor rekening fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi 

kesehatan pada Bank Pemerintah. 

                                                
11 Rositoh, Rositoh, Gita Gloria Oktavia, and Vanni Aldioni Putri. ‘Pengaruh 

Pemberian Insentif Covid-19 terhadap Kinerja Nakes Di RS X’ (2021) Jurnal Health Sains Vol. 
2. No. 7. [953] 

12 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
Hk.01.07/Menkes/278/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga 
Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
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 Dalam keadaan pandemi ini pemerintah dituntut untuk tanggap dalam 

mengeluarkan kebijakan serta menangani pandemi Covid-19 dengan tepat, 

termasuk dalam melindungi hak keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan. 

Disaat pasien Covid-19 yang terus menerus bertambah, tenaga kesehatan dituntut 

untuk selalu siap sedia menangani pasien Covid-19 dengan segala resiko yang ada. 

Oleh sebab itu, pemerintah berusaha mewujudkan hak keselamatan dan kesehatan 

kerja tenaga kesehatan melalui berbagai upaya yang telah disebutkan di atas sebagai 

perwujudan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sesuai dengan apa yang 

tertuang dalam Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan  khususnya huruf d. Menurut 

pendapat Satjipto Rahardjo mengenai yang dimaksud dengan perlindungan hukum 

yakni upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan 

tersebut13. Dengan hadirnya pemerintah  memberikan fasilitas kepada tenaga 

kesehatan menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan 

terhadap kepentingan tenaga kesehatan saat ini dalam menangani pandemi sebagai 

bentuk menunjukkan adanya bentuk konkrit perlindungan hukum sesuai dengan 

pendapat 

2.2. Perlindungan Hukum  Tenaga Kesehatan Yang Bertugas di Sarana 

Pelayanan Kesehatan dalam Mendapatkan Hak Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja dalam Menangani Covid-19 

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah telah berperan dalam 

perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kesehatan, maka 

disini dilaksanakan sebuah wawancara singkat dengan  tenaga kesehatan di salah 

satu Puskesmas di kabupaten Probolinggo. Dari hasil wawancara terdapat beberapa 

informasi yang diperoleh yakni: 

a. Vaksin Dosis ke-3 

                                                
13  Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia ( Kompas, Jakarta, 2003). 

[121]  
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Pemberian 2 dosis vaksin kepada tenaga kesehatan dinilai kurang efektif 

karena masih banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal akibat Covid-19. Untuk 

itu pemerintah berinisiatif untuk memberikan vaksin dosis ketiga sebagai bentuk 

perlindungan lebih ekstra bagi tenaga kesehatan dalam bertugas. Selain itu para 

tenaga kesehatan juga menjadi kelompok prioritas penerima vaksin seperti yang 

diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah 

mengeluarkan surat edaran bernomor HK.02.01/I/1919/2021 tentang Vaksinasi 

Dosis Ketiga bagi Seluruh Tenaga Kesehatan. Tentunya pemberian vaksin dosis 

ketiga membawa harapan dapat terpenuhinya hak keselamatan dan kesehatan kerja 

bagi para tenaga kesehatan juga sebagai bentuk upaya percepatan penyelesaian 

pandemi covid-19. 

b. Ketersediaan APD 

Kinerja tenaga kesehatan menjadi sedikit terhambat akibat ketersediaan APD 

semakin berkurang, hal ini disebabkan adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 

menyebabkan ketersediaan APD tenaga kesehatan semakin menipis hingga menjadi 

barang langka dan mahal untuk didapatkan. Berdasarkan penelitian, kurangnya 

persediaan alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu hal yang menjadi 

kecemasan tenaga kesehatan ketika menangani pasien. Sebanyak 76.5% responden 

menjawab bahwa tempat ia melaksanakan tugasnya belum memiliki banyak 

persediaan alat pelindung diri (APD) dan hanya sebanyak  23.5% responden 

menjawab bahwa alat pelindung diri (APD) di tempat pelayanan fasilitas 

kesehatannya sudah terpenuh14.  

Padahal pandemi Covid-19 saat ini telah berstatus bencana setelah 

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka 

dengan ini apabila merujuk pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

                                                
14 Fadli, F., Safruddin, S,. Ahmad, A.S., Sumbara, S,. & Baharuddin, R  ‘Faktor yang 

Mempengaruhi Kecemasan pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19’ 
(2020) Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia Vol. 6 No.1. [62] 
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tentang Kesehatan berbunyi bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan 

bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. 

Maka sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 pemerintah perlu menyediakan 

sarana prasarana kesehatan yang memadai salah satunya ialah APD untuk tenaga 

kesehatan.15 Karena akan sangat beresiko bagi keselamatan dan kesehatan tenaga 

kesehatan apabila menangani pasien tanpa menggunakan alat pelindung diri. 

Kurangnya ketersediaan APD juga dipengaruhi oleh panjangnya proses distribusi 

dari pemerintah pusat ke daerah. Selain itu, pendistribusian APD diprioritaskan 

kepada rumah sakit rujukan Covid-19 milik pemerintah, sehingga menyebabkan 

rumah sakit swasta dan puskesmas minim akan ketersediaan APD. Padahal dalam 

menangani pandemi covid-19 para tenaga kesehatan tentunya harus dibekali 

dengan APD yang cukup guna melindungi dirinya agar tetap prima dan dapat 

bekerja secara maksimal.  

c. Waktu bekerja para Tenaga kesehatan 

Pada saat pandemi para tenaga kesehatan terpaksa harus bekerja diluar jam 

kerja normal, hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang 

ada dan jumlah pasien semakin bertambah akibat melonjaknya kasus covid-19. 

Padahal, para tenaga kesehatan berhak untuk memperoleh jam kerja yang sesuai 

dan memiliki waktu istirahat yang cukup.16 Seperti apa yang sudah dibahas di atas 

mengenai regulasi jam kerja tenaga Kesehatan, hak para tenaga kesehatan dalam 

jam kerja belum sepenuhnya terpenuhi. Pada kenyataannya jam kerja  tenaga 

kesehatan masih belum sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. 

Kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang tersedia mengakibatkan tenaga 

kesehatan bekerja melebihi batas waktu yang wajar dan bahkan tidak dapat 

beristirahat. Akibatnya banyak tenaga kesehatan kelelahan bahkan sampai ada 

tenaga kesehatan yang terpaksa mengobati pasien dalam keadaan kurang sehat hal 

ini tentunya berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan psikis para tenaga 

                                                
15 Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah, 

(Kementerian Dalam Negeri RI, 2020).[85] 
  16 Pedoman Pencegahan dan pengendalian Coronavirus disease (Covid-19), 
(Kementrian Kesehatan RI, 2021).[169] 
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kesehatan sehingga menyebabkan tenaga kesehatan sangat rentan terinfeksi Covid-

19. Berdasarkan penelitian, tenaga kesehatan dianjurkan untuk mendapatkan waktu 

istirahat yang cukup untuk mengatasi gangguaan mental/psikologis tenaga 

kesehatan dalam melaksanakan tugasnya saat pandemi ini.17 Kondisi tubuh dan 

mental yang kurang baik pada akhirnya akan menyebabkan tenaga kesehatan jatuh 

sakit hingga meninggal.  

  

d. Pemberian insentif dari pemerintah 

Pemberian insentif dari pemerintah belum tepat waktu. Selain itu, prosedur 

mengenai persyaratan dan dokumentasi yang harus disiapkan cukup memakan 

waktu menyebabkan para tenaga kesehatan tidak sempat untuk mengurusnya.   

Padahal tugas para tenaga kesehatan saat ini begitu berat dan minim jam 

istirahat. dengan bertambahnya beban tenaga kesehatan pemerintah perlu 

memberikan dukungan salah satunya ialah pemberian insentif yang sesuai dan tepat 

waktu.18 Selain itu banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tenaga 

kesehatan untuk dapat memperoleh insentif, padahal disaat seperti ini tenaga 

kesehatan seharusnya dapat dengan mudah memperoleh insentif yang berhak 

diperolehnya tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Mengenai 

insentif sendiri telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi bahwa penghargaan patut 

diberikan kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan 

wabah atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Kelalaian 

pemerintah dalam hal pemberian insentif ini dapat berdampak pada berkurangnya 

jumlah tenaga kesehatan, banyak dari tenaga kesehatan memilih resign dan beralih 

                                                
17 Suminanto, Aris Widiyanto, Rina Tri Handayani, Saras Kuntari, Aquartuti Tri 

Darmayanti, Joko Tri Atmojo‘Strategi Koping Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19’ 
(2021). Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa,Vol. 4. No. 1. [144] 

18 Ibid. 
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profesi akibat tidak adanya pemberian insentif yang sesuai dan tepat waktu atas 

pekerjaan berat yang mereka lakukan.19  

e.  Fasilitas dari pemerintah 

Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk tenaga kesehatan berupa 

tenda-tenda sudah ada namun masih belum memenuhi standart, khususnya untuk 

tempat istirahat para tenaga kesehatan yang masih sedikit dikarenakan kurangnya 

lahan. Hal  ini mengakibatkan para tenaga kesehatan sulit untuk beristirahat 

sejeknak padahal dalam melaksanakan tugasnya, para tenaga kesehatan harus selalu 

dalam keadaan prima sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

meminimalisir resiko terjangkit Covid-19. 

Selain itu pemerintah juga kurang dalam memberikan fasilitas keamanan 

seperti penempatan kerja para aparat keamanan yang masih sedikit sehingga para 

tenaga kesehatan rawan menjadi sasaran emosi masyarakat dan keluarga pasien. 

Seperti yang terjadi di Jember beberapa tenaga kesehatan yang ditugaskan 

mengantar jenazah Covid-19 mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh 

warga dan keluarga jenazah pasien.20 Dalam hal ini pemerintah tentunya wajib 

untuk memberikan fasilitas perlindungan dan keamanan kepada para tenaga 

kesehatan agar terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien guna 

memenuhi salah satu hak tenaga kesehatan yakni memperoleh perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama sebagaimana diatur 

dalam Pasal 57  huruf d UU Tenaga Kesehatan. 

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut PP Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan), pemerintah juga harus bertanggung jawab menyediakan 

fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugasnya 

                                                
19 Tim Detikcom ‘Miris! Banyak Nakes yang Resign dan Alih Profesi Akibat Insentif 

Belum Cair’, (detikcom, 2021), https://news.detik.com/berita/d-5646116/miris-banyak-nakes-
yang-resign-dan-alih-profesi-akibat-insentif-belum-cair/2 accessed 27 Juli 2021. 

20 Ilham Karim, ‘Merasa Di-Covid-kan, Warga Jember Amuk Nakes Rebut Jenazah’, 
(Tagar.id 2021), https://www.tagar.id/merasa-dicovidkan-warga-jember-amuk-nakes-rebut-
jenazah accessed 28 Juli 2021 
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dalam rangka pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu 

jumlah fasilitas harus disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan dengan 

mempertimbangkan unsur-unsur yang ada seperti yang tercantum dalam Pasal 8 

ayat (3) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas luas wilayah, kebutuhan 

kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, 

fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.21 

III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak asasi setiap warganya 

terjamin dan terlindungi. Termasuk dalam hal perlindungan hukum atas hak 

keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan yang saat ini tengah bertaruh 

nyawa untuk menangani pasien Covid-19. Dalam hal memenuhi hak tenaga 

kesehatan yang tertuang dalam Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan  pemerintah telah 

berupaya untuk memenuhi hak keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan. 

Upaya tersebut diwujudkan dalam hal pemberian vaksin, penyediaan alat pelindung 

diri (APD), memastikan waktu bekerja tenaga kesehatan tidak berlebih, serta 

pemberian insentif. 

 Namun, pada perjalanannya semua upaya-upaya tersebut belum dapat 

terlaksana dengan lancar. Berdasarkan paparan data di atas, masih banyak tenaga 

kesehatan yang meninggal saat menjalankan tugasnya akibat terinfeksi Covid-19. 

Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya angka pasien Covid-19 serta upaya-

upaya perlindungan hukum atas hak keselamatan dan kesehatan kerja tenaga 

kesehatan belum terpenuhi seutuhnya. Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan 

yang kesusahan untuk mendapatkan alat pelindung diri (APD), tenaga kesehatan 

terpaksa harus bekerja tanpa istirahat dan bahkan tetap bekerja dalam keadaan sakit 

                                                
21 Sri Rejeki, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, 

(Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, 2016).[1]  
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akibat kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas lainnya menunjang, 

serta proses pencairan insentif yang dinilai terlalu merepotkan tenaga kesehatan. 

Perlu ada pembenahan dari pemerintah baik segi prosedur maupun proses 

pendistribusian keperluan yang menjadi hak tenaga kesehatan demi menunjang 

keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan. Seperti penyederhanaan 

prosedur pencairan insentif, pengawasan pendistribusian alat pelindung diri (APD) 

agar tidak ada penimbunan dan tenaga kesehatan dapat menggunakan sebagaimana 

mestinya, serta pembenahan lain. Harapannya hak keselamatan dan kesehatan kerja 

tenaga kesehatan dapat terpenuhi, sehingga tidak ada lagi tenaga kesehatan yang 

gugur terpapar Covid-19. 
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ABSTRAK 

 
Perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan pada banyak sektor, salah 
satunya sektor kesehatan. Saat ini, praktik kesehatan telah berkembang dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan telemedicine. Beberapa bentuk 
telemedicine seperti tele-konsultasi, tele-edukasi, tele-radiologi, tele-EKG, tele-USG, dan tele-
surgery dapat mempermudah pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kemudahan tersebut yang 
membuat telemedicine mulai dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan 
kemudahan akses kesehatan melalui aplikasi yang bisa diakses dari rumah selama masa pandemi 
COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Peneliti juga melakukan wawancara kepada 
narasumber dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi terhadap studi dokumen yang sudah 
dilakukan. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menemukan bahwa perkembangan penerapan 
telemedicine di Indonesia tidak diikuti dengan paket regulasi yang komprehensif. Regulasi eksisting 
yakni Permenkes 20/2019 dan Perkonsil 74/2020 hanya mengatur secara parsial dan bersifat 
insidentil sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh bentuk penerapan telemedicine. Hal 
tersebut berdampak pada tingginya potensi fraud dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
Terlebih, pengaturan terhadap fraud saat ini hanya diatur dalam Permenkes 16/2019 yang ruang 
lingkupnya terbatas penyelenggaraan program JKN. Di samping itu, Pemerintah telah memiliki 
berbagai kebijakan untuk mencegah dan menangani fraud namun dinilai belum berjalan dengan 
optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan kebijakan yang tepat untuk 
meminimalisasi potensi terjadinya fraud di tengah gencarnya penerapan telemedicine. 
 
Kata Kunci: telemedicine, penipuan, regulasi. 
 

ABSTRACT  
 
The rapidly changing technology has a significant impact on some sectors, including health fields. 
Nowaday, health practice has developed by utilizing information and communication technology 
called telemedicine. Several forms of telemedicine such as tele-consultation, tele-education, tele-
radiology, tele-EKG, tele-USG, and tele-surgery ease the implementation of health practices. This 
convenience has made telemedicine developed by the Indonesian Government able to provide access 
to health by application that can be accessed from home in this COVID-19 Pandemic. This research 
is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data analysis was carried 
out using qualitative analysis methods. The data used is secondary data. The authors also conducted 
interviews with informants with the aim of confirming the document studies that had been carried 
out. Based on this research, the authors found that the growth of telemedicine in Indonesia was not 
followed by a comprehensive regulatory package. The existing regulations, which are Ministry of 
Health Regulation Number 20/2019 and Indonesian Medical Disciplinary Council Regulation 
Number 74/2020 are only partially and incidentally regulated so those do not accommodate all 
forms of telemedicine application. Moreover, fraud is only regulated by the Ministry of Health 
Regulation Number 16/2019, which is only limited to the implementation of fraud in the context of 



 43 

National Health Insurance. On the other hand, the Government has many policies in regards to 
preventing and handling fraud, but these policies have not been well implemented. Therefore, an 
appropriate regulatory framework is needed to minimize the potential for fraud in the midst of the 
incessant implementation of telemedicine.   
 
Key Words: telemedicine, fraud, regulation.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum memegang amanah penting untuk 

menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) telah 

menugaskan negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan 

memenuhi hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa 

dan bernegara.1 Salah satu hak asasi tersebut adalah jaminan pelayanan 

kesehatan.2 Pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 

menyebabkan banyaknya perkembangan yang terjadi pada sektor pelayanan 

kesehatan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi pada pelayanan kesehatan 

adalah pemberian layanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan alat 

telekomunikasi atau sering disebut dengan istilah telemedicine. 

 Kemunculan praktik telemedicine utamanya ditujukan untuk 

memungkinkan terselenggaranya pelayanan kesehatan hingga ke berbagai 

daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan/atau mempermudah akses 

kesehatan dalam beberapa situasi khusus seperti tenaga kerja pengeboran 

minyak di laut lepas maupun ekspedisi ruang angkasa.3 Di samping itu, 

dengan kemajuan jaringan internet yang lebih baik, praktik telemedicine 

dapat memudahkan terjadinya transfer data berukuran besar seperti gambar 

computerized tomography (CT).4 Seiring berjalannya waktu, telemedicine 

semakin dianggap esensial untuk diterapkan dalam pelayanan kesehatan 

karena kemudahan yang ditawarkan dan gaya hidup masyarakat yang sudah 

melekat dengan smartphone.5 

 Di Indonesia, penyelenggaraan telemedicine masih terbilang cukup 

baru. Regulasi terhadap pelaksanaan telemedicine pertama kali diterbitkan 

                                                
1 Vide Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. 
2 Vide Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 
3 Raffaele Nuzi, et. al., ‘Teleophthalmology Service: Organization, Management, Actual 

Current Application, and Future Prospects’ (Hindawi.com, 2021) International Journal of 
Telemedicine and Applications.[34]. 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
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pada tahun 2019, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (“Permenkes 20/2019”). Namun, ruang lingkup regulasi 

telemedicine pada Permenkes 20/2019 masih sangat terbatas karena hanya 

mengatur praktik telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan 

(“fasyankes”) atau facility-based. Padahal, penyelenggaraan telemedicine di 

Indonesia saat ini tidak hanya terjadi antar fasyankes, namun juga antara 

tenaga kesehatan dan pasien (community-based), bahkan melibatkan pihak 

ketiga yang berperan sebagai penyedia platform penghubung antara dokter 

dan pasien.6 

 Pemanfaatan telemedicine, semakin dibutuhkan sejak adanya 

pandemi COVID-19. Hal tersebut semakin menjadi perhatian sejak 

pemerintah mulai menerapkan telemedicine sebagai alternatif solusi terbaik 

untuk tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan risiko 

penularan COVID-19 yang rendah karena dilaksanakan secara jarak jauh. 

Selama pandemi COVID-19, pemerintah telah bekerja sama dengan 11 

(sebelas) platform telemedicine, antara lain yaitu Halodoc, YesDok, 

Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, 

Milvik, Prosehat, dan Getwell untuk menyediakan jasa konsultasi daring 

dan penyaluran obat secara gratis kepada pasien COVID-19 yang sedang 

menjalani isolasi mandiri.7 Teknis pelaksanaan layanan telemedicine 

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan 

Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (“Kepmenkes 4829/2021”). Namun, Kepmenkes 4829/2021 

                                                
6 Materi Sosialisasi pada Acara Permata Asklin Jabar Virtual, 15 Juli 2020, oleh Dr. Iin 

Dewi Astuty, MKK, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik Direktur Pelayanan Kesehatan 
Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berjudul “Telemedicine & Permasalahannya 
Selama Pandemic dan New Normal”. 

7 Titis Nurdiana, ‘Ini 11 Link Telemedicine yang Sediakan Obat dan Konsultasi Gratis 
Pasien COVID-19’ (Kontan, 2021). <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-11-link-telemedicine-
yang-sediakan-obat-dan-konsultasi-gratis-pasien-covid-19> diakses pada 29 Juli 2021. 
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merupakan regulasi yang hanya bersifat temporer, yaitu pada masa pandemi 

COVID-19. 

Terjadinya vacuum of law terhadap penyelenggaraan telemedicine 

dalam konteks community-based berpotensi menimbulkan berbagai 

penyimpangan yang dapat merugikan berbagai pihak dalam pelayanan 

kesehatan yang diberikan, salah satunya yaitu fraud (kecurangan). Namun, 

perlu diketahui bahwa istilah fraud dalam dunia pelayanan kesehatan di 

Indonesia sangatlah terbatas pada pelayanan kesehatan oleh program 

jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur 

melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta 

Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (“Permenkes 16/2019”). Padahal, 

bukan berarti potensi fraud tidak terjadi di luar ruang lingkup program JKN. 

Sebagai contoh, fraud juga dapat terjadi pada pelaksanaan telemedicine, 

yaitu berupa pemalsuan data kesehatan pasien, manipulasi data pembiayaan 

dengan meresepkan untuk peralatan medis yang tidak diperlukan, dan 

pengajuan klaim lain yang tidak perlu secara medis.8 Apabila praktik fraud 

tidak ditangani secara serius, pelayanan kesehatan sebagai salah satu 

kebutuhan utama manusia tidak dapat berjalan dengan optimal.  

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menilai penting untuk 

mengetahui lebih jauh penerapan telemedicine di Indonesia dalam kaitannya 

dengan praktik fraud, baik dalam tatanan regulasi maupun praktik. Pada 

artikel ini Penulis juga melakukan studi komparasi dengan negara Amerika 

Serikat yang sudah memiliki sistem anti fraud yang komprehensif pada 

praktik telemedicine. Hasil analisis yang dilakukan oleh Penulis diharapkan 

dapat menambah literatur yang membahas telemedicine dari aspek hukum 

dan menjadi landasan konstruksi regulasi dan kebijakan pencegahan dan 

                                                
8 Keith M. Rosen Zach McHenry. ‘Telemedicine fraud and abuse enforcement: What to 

expect next’. (Norton Rose Fulbright, 2020) <https://www.nortonrosefulbright.com/en-
id/knowledge/publications/c3545bb7/telemedicine-fraud-and-abuse-enforcement> diakses pada 17 
Agustus 2021. 
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penanganan fraud pada penyelenggaraan telemedicine di masa yang akan 

datang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana status quo regulasi dan pelaksanaan telemedicine 

terhadap potensi praktik fraud dalam pelayanan kesehatan di 

Indonesia? 

1.2.2. Bagaimana kerangka regulasi dan kebijakan yang tepat dalam 

rangka mencegah dan menangani praktik fraud dalam 

penyelenggaraan telemedicine di Indonesia? 

 

1.3. Dasar Hukum 

1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan; 

1.3.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan 

(Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap 

Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan; 

1.3.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan; 

1.3.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Strategi e-Kesehatan Nasional; 

1.3.6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan 

Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

1.3.7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/718/2019 tentang Tim Pencegahan dan 
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Penanganan Kecurangan (Fraud) Tingkat Pusat dalam 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan; 

1.3.8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui 

Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di Indonesia; dan 

1.3.9. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Nomor HK.01.08/III/980/2017 Tahun 

2017 Nomor 2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen 

Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 

 

2. ANALISIS  

2.1. Status Quo Regulasi dan Pelaksanaan Telemedicine Terhadap 

Potensi Praktik Fraud Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia 

2.1.1. Penerapan dan Regulasi Telemedicine di Indonesia Dalam 

Status Quo 

 Telemedicine berasal dari kata “tele-“ yang berarti 

“jarak jauh”, dan “medicine” yang berarti “bersifat 

kedokteran”.9 Layanan telemedicine dapat diartikan sebagai 

“layanan yang menggunakan fasilitas komunikasi elektronik 

untuk memberikan pelayanan atau dukungan medis dari 

jarak yang terpisah (tidak bertatap muka)”.10 Konsep 

telemedicine menghilangkan jarak dan waktu sehingga akses 

terhadap pelayanan kesehatan dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja dengan bantuan teknologi. Terdapat 2 (dua) 

konsep layanan telemedicine yang berlangsung, yakni 

                                                
9 Pukovisa Prawiroharjo, Peter Pratama, Nurfanida Librianty, ‘Layanan Telemedis di 

Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika’ (2019) 3 Jurnal Etika Kedokteran Indonesia.[1].  
10 Marilyn J Field, A Guide to Assessing Telecommunications in Healthcare (National 

Academies Press 1996).[288]. 
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facility-based dan community-based.11 Community-based 

merupakan layanan yang dilakukan antara dokter dengan 

pasien, sementara facility-based merupakan layanan yang 

dilakukan antara dokter dengan dokter lainnya ataupun 

antara perawat dengan dokter dan sebaliknya.12  

Layanan telemedicine yang diatur dalam Permenkes 

20/2019 adalah layanan telemedicine dengan konsep facility-

based. Pelayanan telemedicine yang dimaksud dalam 

peraturan a quo adalah telemedicine yang dilaksanakan 

antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk 

menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan 

penyakit yang meliputi telekonsultasi, teleradiology, tele-

kardiografi, tele-ultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan 

pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.13 Tak 

terbatas pada jenis layanan, Permenkes 20/2019 juga 

mengatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dipenuhi 

agar suatu fasyankes dapat menjadi penyelenggara 

pelayanan telemedicine, dalam hal ini termasuk sumber daya 

manusia, sarana, prasarana, dan persyaratan, dan aplikasi. 

Peraturan a quo juga mensyaratkan bahwa pelayanan 

telemedicine hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki surat izin praktik pada fasyankes 

                                                
11 Materi Sosialisasi pada Acara Permata Asklin Jabar Virtual, 15 Juli 2020, oleh Dr. Iin 

Dewi Astuty, MKK, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik Direktur Pelayanan Kesehatan 
Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berjudul “Telemedicine & Permasalahannya 
Selama Pandemic dan New Normal”. 

12 Ibid. 
13 Vide Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelayanan 

Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
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penyelenggara yang meliputi fasyankes pemberi konsultasi 

dan fasyankes peminta konsultasi.14 

Adapun community-based telemedicine diatur dalam 

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 

2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran 

Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia (“Perkonsil 

74/2020”). Peraturan a quo memberikan kewenangan klinis 

tambahan bagi dokter dan dokter gigi yang memiliki surat 

tanda registrasi dan surat izin praktik pada fasyankes untuk 

menjalankan profesionalisme sesuai kompetensinya. Serta, 

memberikan kepastian hukum dalam melakukan praktik 

kedokteran di masa pandemi COVID-19 yang dapat 

dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan/atau 

melalui aplikasi/sistem elektronik berupa telemedicine.15  

Sementara, bentuk layanan community-based lainnya 

seperti layanan konsultasi online dengan para dokter melalui 

platform digital yang kini marak digunakan belum ada 

pengaturan secara khusus di Indonesia.16 Perlu 

digarisbawahi bahwa platform tersebut bukan merupakan 

penyelenggara pelayanan kesehatan, melainkan platform 

penghubung dan pencarian antara pengguna dengan 

penyedia pelayanan kesehatan.17 Hal ini sebagaimana diatur 

                                                
14 Vide Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelayanan 

Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
15 Vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.  

16  Hasil wawancara dengan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, Konsultan dan Peneliti 
Divisi Manajemen dan Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, 
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Juli 2021. 

17 Bernadetha Aurelia Oktavira. ‘Aturan tentang Konsultasi Dokter Jarak Jauh 
(Telemedicine)’ (Hukum Online, 2019) 
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5db2b3d5e618b/aturan-tentang-konsultasi-
dokter-jarak-jauh-itelemedicine-i/> diakses pada 28 Juli 2021. 
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dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 

tentang Strategi e-Kesehatan Nasional (“Permenkes 

46/2017”) yang menerangkan bahwa e-Kesehatan adalah 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan 

meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien.18 

Berbagai platform kesehatan seperti Halodoc, 

Alodokter, Klikdokter, dan sebagainya yang merupakan 

start-up bidang kesehatan, memanfaatkan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat. Dalam platform tersebut, dokter yang 

memberikan konsultasi online kepada pasien tidak terikat 

fasyankes tertentu dan tidak bekerja sebagai pegawai 

perusahaan tersebut, melainkan sebagai mitra perusahaan.19 

Adapun pendapatan dokter tersebut berasal dari pembayaran 

oleh konsumen yang besarannya akan dibagi dengan 

perusahaan aplikasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian 

kemitraan.20 Start-up bidang kesehatan yang dimaksud juga 

diawasi dan harus terdaftar di Kementerian Komunikasi dan 

Informatika sebagai penyelenggara sistem elektronik dan 

juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 

ITE”).21 

Perkembangan terakhir, dalam tujuan untuk 

mempercepat penanganan di masa pandemi dengan 

                                                
18 Vide Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi e-

Kesehatan Nasional. 
19 Devina Martha Listianingrum, Budiharto, Siti Mahmudah, ‘Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online’ (2019) 8 Diponegoro 
Law Journal.[1893]. 

20 Ibid.  
21 Bernadetha Aurelia Oktavira. Op. Cit. 
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dikeluarkannya Kepmenkes 4829/2021, pemerintah bekerja 

sama dengan 11 (sebelas) start-up bidang kesehatan untuk 

memberikan pelayanan konsultasi edukasi, komunikasi, dan 

edukasi (KIE), konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, 

pelayanan telefarmasi bagi para pasien COVID-19 yang 

tidak bergejala atau asimtomatis.22  

Berdasarkan uraian diatas, meskipun konsep facility-

based telemedicine telah diatur melalui Permenkes 20/2019 

dan konsep community-based telemedicine telah diatur 

dalam Perkonsil 74/2020 dan Kepmenkes 4829/2021, namun 

regulasi yang ada dinilai belum cukup komprehensif dengan 

perkembangan pesat pada konsep layanan telemedicine. Hal 

ini dikarenakan Perkonsil 74/2020 dan Kepmenkes 

4829/2021 yang hanya mengatur spesifik pelayanan 

telemedicine saat masa pandemi saja, serta adanya 

kekosongan hukum dalam konsep community-based yang 

belum melibatkan pihak ketiga, yakni platform layanan 

kesehatan. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan 

ketidakpastian bagi para pelaku telemedicine, baik dari 

pengguna, penyelenggara, maupun tenaga kesehatan 

termasuk dalam hal apabila terjadi risiko yang merugikan 

pihak-pihak dalam praktik telemedicine. Padahal disrupsi 

dalam pelayanan kesehatan tanpa regulasi yang 

komprehensif tentunya akan hadir dengan berbagai risiko 

yang harus diantisipasi.  

 

2.1.2. Regulasi Terhadap Praktik Fraud dalam Penyelenggaraan 

Telemedicine  

                                                
22 Vide Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada 
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  
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Regulasi terhadap fraud dalam dunia pelayanan 

kesehatan di Indonesia saat ini hanya diatur dalam konteks 

penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diatur dalam Permenkes 16/2019. Berdasarkan 

Lampiran Permenkes 16/2019 tentang Pedoman Pencegahan 

dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan 

Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dalam pedoman 

tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai jenis 

kecurangan apa saja yang dimungkinkan dilakukan oleh para 

pelaku kecurangan di dalam Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 

tidak semua yang ada dalam pedoman tersebut akan sesuai 

apabila diimplementasikan pada potensi praktik fraud dalam 

penyelenggaraan telemedicine.  

Ciri khusus dari telemedicine adalah 

penyelenggaraan yang dilakukan dalam jarak jauh dan 

menggunakan teknologi telekomunikasi. Sama halnya 

dengan pelayanan kesehatan secara konvensional, 

telemedicine juga memiliki potensi terhadap terjadinya 

fraud. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkes 16/2019, 

kecurangan (fraud) diartikan sebagai tindakan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan 

finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem 

Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Definisi fraud berdasarkan Permenkes 16/2019 

memang hanya terbatas pada konteks program Jaminan 

Sosial Nasional. Sementara itu, fraud di luar konteks 

Jaminan Sosial Nasional masih belum memiliki regulasi 

sama sekali. 
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Sejauh ini klasifikasi fraud yang dijelaskan pada 

Permenkes 16/2019 cukup komprehensif dalam lingkup 

Jaminan Sosial Nasional. Diantaranya dalam peraturan a 

quo, klasifikasi fraud yang didasarkan pada subjek di dalam 

sistem Jaminan Sosial Nasional, termasuk Peserta, BPJS 

Kesehatan, Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan 

kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, dan pemangku 

kepentingan lainnya.23 Salah satu jenis fraud yang 

disebutkan dalam peraturan a quo adalah memberi dan/atau 

menerima suap dan/atau imbalan dalam rangka memperoleh 

pelayanan kesehatan, memberikan suap atau menerima suap 

kepada pemberi pelayanan kesehatan dan fasilitas 

kesehatan.24 

Adapun demikian beberapa bentuk fraud yang dapat 

muncul dalam dalam penyelenggaraan telemedicine, antara 

lain yaitu:25 

1) Phantom Billing 

Phantom billing dilakukan dengan cara tenaga 

kesehatan membuat tagihan atas pelayanan yang 

diberikan secara semu. Dengan kata lain, layanan 

kesehatan tidak diberikan kepada pasien 

sesungguhnya atau dapat juga dilakukan dengan 

menggunakan data pasien yang diperoleh secara 

ilegal. Berdasarkan laporan dari Identity Theft 

Resource Center’s (ITRC) 2019 Data Breach 

                                                
23 Vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi 
Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 

24 Vide Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi 
terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 

25 BAE Systems, ‘The State of Telemedicine Fraud: How COVID-19 has opened the door 
to an increase in remote scams’ <https://www.baesystems.com/en-
media/uploadFile/20210407131059/1434660644086.pdf> diakses pada 30 Juli 2021. 
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Report, terdapat 525 kasus kebocoran data medis dan 

kesehatan dengan jumlah data sebanyak lebih dari 39 

juta data.26  

2) Upcoding 

Praktik yang hampir mirip dengan phantom billing, 

di mana tenaga kesehatan dengan sengaja 

meningkatkan waktu dan kompleksitas layanan dari 

yang seharusnya dalam rangka memperbesar jumlah 

tagihan. 

3) Unnecessary Prescriptions 

Dokter memberikan resep yang tidak sesuai dengan 

seharusnya agar bisa memperbesar harga obat yang 

harus dibayar oleh pasien. Pada beberapa kasus, 

dokter memberikan resep obat yang bertujuan 

mempertahankan sakit yang dialami oleh pasien.27 

4) Unnecessary Durable Medical Equipment (DME) 

DME adalah peralatan medis yang biasa digunakan 

di rumah untuk membantu pasien dalam aktivitas 

sehari-hari, seperti kursi roda, alat bantu jalan, dan 

ventilator. Praktik ini serupa dengan unnecessary 

prescription, hanya saja dilakukan pada peralatan 

medis. 

5) Unnecessary Diagnostic Referrals 

Praktik ini memiliki kemiripan dengan unnecessary 

DME di mana dokter mengarahkan pasien untuk 

menggunakan beberapa alat kesehatan seperti X-Ray 

dan MRIs yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh 

pasien. Biasanya praktik ini dilakukan dengan 

                                                
26 Identity Theft Resource Center’s, ‘End-of-Year Data Breach Report 2019’ (ITRC, 2019) 

<https://www.idtheftcenter.org/wp-content/uploads/2020/01/01.28.2020_ITRC_2019-End-of-
Year-Data-Breach-Report_FINAL_Highres-Appendix.pdf> diakses pada 30 Juli 2021. 

27 Ibid. 
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melibatkan pihak ketiga, yaitu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menjadi rujukan. 

Pada perkembangannya, bentuk fraud di atas tidak 

hanya melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga 

medis, dan pasien saja, melainkan juga dapat melibatkan 

start-up yang menyediakan platform pendukung 

telemedicine, seperti Alodokter dan Halodoc. Ketiadaan 

regulasi yang komprehensif mengatur jenis pelaksanaan 

telemedicine akan berpotensi meningkatkan terjadinya 

praktik fraud dalam penyelenggaraan telemedicine tanpa ada 

langkah penanganan yang pasti dan jelas. Kerangka regulasi 

pencegahan dan penanganan fraud sejatinya dapat mengacu 

pada konsep yang digunakan pada Permenkes 16/2019. 

Permenkes 16/2019 pada prinsipnya memiliki ruang lingkup 

pengaturan yang cukup baik, namun belum komprehensif. 

Salah satu unsur penting yang perlu diperluas dan diperjelas 

adalah konteks regulasi yang ditujukan untuk berbagai 

konsep penyelenggaraan telemedicine yang meliputi facility-

based dan community-based. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu 

konsep penyelenggaraan telemedicine adalah community-

based yaitu hubungan langsung antara dokter/tenaga 

kesehatan kepada pasien. Namun, konsep community-based 

tersebut belum dinaungi oleh regulasi yang khusus mengatur 

hal tersebut secara umum. Saat ini, hanya ada 1 (satu) 

regulasi yang mengatur penyelenggaraan telemedicine 

dengan konsep community-based yaitu Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui 
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Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di Indonesia (“Perkonsil 74/2020”).  

Namun, Perkonsil 74/2020 hanya mengatur secara 

temporal, yaitu hanya pada masa pandemi COVID-19. 

Pengaturan yang bersifat temporal tersebut berimplikasi 

pada singkatnya masa berlaku dan sempitnya ruang lingkup 

pengaturan terhadap praktik telemedicine. Hal tersebut 

semestinya menjadi perhatian oleh para pemangku kebijakan 

mengingat konsep telemedicine baik dalam community-

based maupun facility-based di luar JKN merupakan hal 

yang tidak terelakan yang akan semakin berkembang ke 

depannya.  

 

2.2. Kerangka Regulasi dan Kebijakan yang Tepat Dalam Rangka 

Mencegah dan Menangani Praktik Fraud Dalam Penyelenggaraan 

Telemedicine di Indonesia 

2.2.1. Studi Komparasi Terhadap Negara yang Telah Memiliki 

Regulasi Fraud yang Baik Pada Pelayanan Kesehatan 

Penyempurnaan sistem dan regulasi anti-fraud dalam 

dunia kesehatan di Indonesia memerlukan studi komparasi 

dan studi banding dengan negara lain yang telah memiliki 

sistem dan regulasi yang lebih komprehensif, salah satunya 

adalah Amerika Serikat.  Berbeda dengan Indonesia yang 

hanya mengenal istilah fraud saja dalam pelayanan 

kesehatan, di Amerika Serikat istilah fraud seringkali diikuti 

dengan abuse.28 Di mana fraud merupakan penipuan yang 

disengaja/sengaja mengemukakan fakta yang keliru demi 

mendapatkan keuntungan atau pembayaran yang tidak sah, 

                                                
28 Hasil wawancara dengan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, Konsultan dan Peneliti 

Divisi Manajemen dan Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, 
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Juli 2021. 
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sementara abuse didefinisikan sebagai 

penyalahgunaan/tindakan tidak pantas di luar standar/secara 

medis tidak diperlukan.29 

Berdasarkan riset, berikut merupakan beberapa 

komparasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal 

penanganan fraud dalam dunia kesehatan: 

Tabel 1. Studi Komparasi Penanganan Fraud  

di Indonesia dan Amerika Serikat 

No Perbedaan Indonesia Amerika Serikat 

1. Regulasi Permenkes 
16/2019 

False Claims Act 
(FCA), Anti-Kickback 
Statute (AKS), 
Physician Self-
Referral Law (Stark 
Law), Healthcare 
Fraud Statute, Social 
Security Act, United 
States Criminal Code.  

2. Program 
pemerintah 
anti-fraud 
and abuse 
dalam 
pelayanan 
kesehatan 

Tim 
Pencegahan 
Kecurangan 
(fraud) 
dalam 
skema JKN 

  

Health Care Fraud 
Prevention Partnership 
(HFPP) dan Health 
Care Fraud Prevention 
and Enforcement 
Action Team (HEAT) 

                                                
29 Tricare West, ‘Our Commitment to Fight Health Care and Abuse’ (Tricare West, 2017) 

<https://www.tricare-west.com/content/hnfs/home/tw/bene/claims/what_is_fraud.html> diakses 
pada 29 Juli 2021. 
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4. Sistem 
deteksi 

Terbatas 
pada deteksi 
fraud dalam 
JKN yang 
diatur dalam 
Permenkes 
16/2019 

Belum 
dilakukan 
secara 
terpadu 

Terpadu dengan 
bekerja sama dengan 
institusi anti-fraud and 
abuse contohnya 
National Health Care 
Anti-Fraud 
Association (NHCCA) 

5.  Sistem 
investigasi 

Dilakukan 
oleh Tim 
Pencegahan 
Kecurangan 
(fraud) 
dalam 
skema JKN 

Dilakukan oleh Health 
Care Fraud Strike 
Force (Strike Force) 

6. Sanksi Terbatas 
pada sanksi 
administrasi 
yang 
diantaranya 
termasuk 
sanksi lisan, 
sanksi 
tertulis, 
sanksi 
perintah 
pengembali
an kerugian, 
dan sanksi 

Sanksi yang diberikan 
meliputi sanksi pidana, 
perdata, administratif  
berupa pemberian 
denda, penggantian 
kerugian tiga kali lipat, 
kompensasi, 
pengecualian, 
penahanan, dan 
tindakan perizinan31  

                                                
31 Novika Handayani. ‘Lima Jenis Sanksi dalam Tindakan Fraud Layanan Kesehatan di 

Amerika Serikat’. <https://mutupelayanankesehatan.net/41-cop-fraud/2827-artikel-lima-jenis-
sanksi-dalam-tindakan-fraud-layanan-kesehatan-di-amerika> di akses 17 Agustus 2021.  
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tambahan 
yang berupa 
denda dan 
pencabutan 
izin, sesuai 
dalam 
Permenkes 
16/201930 

Sumber: Hasil olahan Penulis. 

Dalam hal regulasi anti-fraud dalam pelayanan 

kesehatan, Amerika memiliki 4 (empat) regulasi yakni False 

Claims Act (FCA), Anti-Kickback Statute (AKS), Physician 

Self-Referral Law (Stark Law), Social Security Act, yang 

mencakup statuta pengecualian dan the Civil Monetary 

Penalties Law (CMPL) dan United States Criminal Code. 

Regulasi tersebut menetapkan hukuman pidana, perdata, dan 

administratif serta pemilihan yang dapat dijatuhkan oleh 

pemerintah yang melakukan fraud dalam program Medicare 

dan Medicaid.32 Adapun Medicare dan Medicaid merupakan 

2 (dua) program pemerintah Amerika yang menyediakan 

asuransi dan bantuan biaya pelayanan kesehatan baik 

konvensional maupun telemedicine yang didanai oleh 

Centers for Medicare and Medical Services (CMS), salah 

satu divisi dalam Kementerian Kesehatan Amerika Serikat.33 

Sementara, hingga saat ini Indonesia hanya memiliki 

Permenkes 16/2019 yang mengatur spesifik fraud dalam 

                                                
30 Vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi 
Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 

32 Centre for Medicare & Medicare Services (CMS), ‘Medical Learning Network Booklet 
Medicare Fraud & Abuse: Prevent Detect Report’ (MLN Booklet, 2021) 
<https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-
MLN/MLNProducts/MLN-Publications-Items/MLN4649244> diakses pada 30 Juli 2021. 

33 Ibid. 
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skema JKN saja. Pemerintah Indonesia belum memiliki 

aturan yang mengatur secara komprehensif fraud di luar 

skema tersebut.34 

Selanjutnya Amerika Serikat memiliki beberapa 

program pemerintah yang diantaranya bertujuan untuk 

memerangi fraud and abuse, memastikan program asuransi 

kesehatan sesuai dan dapat mengurangi biaya perawatan 

kesehatan, serta meningkatkan kualitas perawatan 

kesehatan.35 Program tersebut yakni Health Care Fraud 

Prevention Partnership (HFPP) dan Health Care Fraud 

Prevention and Enforcement Action Team (HEAT). HFPP 

merupakan adalah kemitraan publik-swasta secara sukarela 

yang bertujuan untuk membantu mendeteksi dan mencegah 

penipuan layanan kesehatan melalui berbagi data dan 

informasi.36 Sementara HEAT merupakan sebuah joint 

initiative antara Department of Justice (DOJ) dan Health and 

Human Services, Office of the Inspector General (HHS-

OIG) yang memiliki peran penting untuk memerangi fraud 

dalam pelayanan kesehatan. Adapun salah satu komponen 

utama HEAT adalah Medicare Fraud Strike Force yang 

merupakan tim gugus tugas antar lembaga yang terdiri dari 

analis, penyelidik, dan jaksa OIG dan DOJ yang 

menargetkan skema fraud yang meliputi fraud oleh penjahat 

yang menyamar sebagai penyedia layanan kesehatan atau 

pemasok.37 

                                                
34 Hasil wawancara dengan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, Konsultan dan Peneliti 

Divisi Manajemen dan Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, 
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Juli 2021. 

35 Tricare West. Op.Cit. 
36 Centers for Medicare & Medicaid Services, ‘About the Partnership’ (CMS.gov, 2021) 

<https://www.cms.gov/hfpp/about> diakses pada 17 Agustus 2021.  
37 Centers for Medicare & Medicaid Services, ‘The Health Care Fraud and Abuse Control 

Program Protects Consumers and Taxpayers by Combating Health Care Fraud’ (CMS.gov, 2017) 
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Sementara Indonesia memiliki Tim Pencegahan 

Kecurangan (fraud) dalam skema JKN yang berada di 

tingkat pusat, daerah, hingga masing-masing rumah sakit 

yang pembentukannya diamanatkan melalui Permenkes 

16/2019. Tim ini diantaranya bertugas untuk meningkatkan 

budaya pencegahan fraud, melakukan deteksi dan 

penyelesaian fraud, melakukan penanganan, serta 

monitoring dan evaluasi.38 Akan tetapi hingga sekarang tim 

ini belum dapat berjalan secara efektif dan belum bisa 

melaksanakan tugas dengan optimal.39 

Mengenai sistem deteksi, berbeda dengan Indonesia, 

Amerika Serikat memiliki catatan deteksi fraud yang lebih 

baik. Deteksi fraud di Amerika Serikat dilakukan secara 

terpadu memanfaatkan berbagai program pemerintah anti-

fraud seperti HFPP sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Selain itu, dibantu pula oleh aliansi National Health Care 

Anti-Fraud Association (NHCAA) untuk mengoptimalkan 

deteksi fraud melalui artificial intelligence.40 NHCAA 

merupakan asosiasi yang dibentuk oleh lembaga asuransi 

kesehatan swasta dan pemerintah yang bertanggung jawab 

untuk melakukan penyelidikan penipuan perawatan 

kesehatan.41 Lembaga ini bertujuan sebagai katalis berbagi 

                                                
<https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/health-care-fraud-and-abuse-control-program-
protects-consumers-and-taxpayers-combating-health-care-0> diakses pada 17 Agustus 2021.  

38 Vide Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi 
terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 

39  Hasil wawancara dengan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, Konsultan dan Peneliti 
Divisi Manajemen dan Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, 
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Juli 2021. 

40 Puti Aulia Rahma, ‘Membangun Sistem Deteksi Terpadu Potensi Fraud Program JKN’ 
(Mutu Pelayanan Kesehatan, 2020) <https://mutupelayanankesehatan.net/19-headline/3467-
membangun-sistem-deteksi-terpadu-potensi-fraud-program-jaminan-kesehatan-nasional > diakses 
pada 28 Juli 2021. 

41 Kaiser Family Foundation, ‘Testimony if the National Health Care Anti-Fraud 
Association to the House Insurance Committee House of Representatives, Commonwealth of 
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informasi tentang investigasi dan skema fraud layanan 

kesehatan.42 Sementara di Indonesia, dalam skema Jaminan 

Kesehatan Nasional (“JKN”), Permenkes 16/2019 telah 

mengatur skema deteksi fraud yang meliputi identifikasi, 

analisis data, dan pelaporan hasil deteksi. Namun hingga saat 

ini Indonesia belum memiliki data terkait dugaan fraud 

sehingga kontrol pergerakan pelayanan dan pendanaan yang 

dibutuhkan masih sulit dilakukan, padahal risiko fraud di 

Indonesia bisa dibilang sangat tinggi.43  

Selanjutnya, sistem investigasi fraud dalam 

pelayananan kesehatan di Indonesia dilakukan oleh Tim 

Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam skema JKN 

sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes 16/2019. Akan 

tetapi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tim ini belum 

dapat menjalankan fungsinya hingga saat ini. Sementara di 

Amerika Serikat, investigasi fraud dalam pelayanan 

kesehatan dilakukan oleh Health Care Fraud Strike Force 

(Strike Force) yang terdiri dari tim penyelidik dan jaksa yang 

diantaranya berfokus pada fraud pelayanan kesehatan dan 

pelanggaran Anti-Kickback Statute.44 Salah satu bentuk 

implementasi dari unit ini adalah dibentuknya National 

Rapid Response Strike Force (NRRSF) pada tahun 2020 

yang merupakan unit cepat tanggap untuk menginvestigasi 

dan menyelidiki kasus fraud yang melibatkan pelayanan 

kesehatan yang dilakukan oleh individu maupun 

                                                
Pennsylvania’ (KKF.org, 2010) <https://www.kff.org/wp-
content/uploads/sites/3/2011/12/2010_0017_0014_tstmny.pdf> diakses pada 17 Agustus 2021. 

42 Ibid. 
43 Hasan Sadikin dan Wiku Adisasmito, ‘Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Dalam 

Kebijakan Pencegahan Fraud Terhadap Program JKN di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo’ 
(2016) 1 Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia.[28]. 

44 The United States Department of Justice, ‘Strike Force Operations’, (justice.gov, 2021) 
<https://www.justice.gov/criminal-fraud/strike-force-operations> diakses pada 17 Agustus 2021. 
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perusahaan.45 Selama Pandemi COVID-19, unit tersebut 

telah berperan dalam menetapkan 14 (empat belas) terdakwa 

atas skema fraud dengan tagihan palsu dengan keuntungan 

$143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta dolar Amerika 

Serikat).46 

Salah satu perbedaan lain antara sistem pencegahan 

dan penanganan fraud di Indonesia dan Amerika Serikat 

adalah mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku. Di 

Indonesia, dalam Permenkes 16/2019, sanksi yang dapat 

diberikan adalah sanksi administratif. Sanksi administratif 

ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu teguran 

lisan, teguran tertulis, dan perintah pengembalian kerugian 

akibat tindakan kecurangan (fraud) kepada pihak yang 

dirugikan. Serta, apabila tindakan fraud dilakukan oleh 

tenaga kesehatan, penyelenggara kesehatan, dan penyedia 

obat dan alat kesehatan, sanksi tersebut bisa juga disertai 

oleh pencabutan izin. Penerapan sanksi pada pelaku tindakan 

fraud di Indonesia umumnya masih belum dilakukan oleh 

aparat penegak hukum, tetapi dilakukan oleh pimpinan 

instansi/badan usaha terkait.47 

Sementara di Amerika Serikat, terdapat beberapa 

badan atau instansi yang memiliki dapat memberikan sanksi 

sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan peraturan 

yang berbeda. Selain itu, sanksi yang dapat berupa denda dan 

juga penggantian kerugian yang besarnya 3 (tiga) kali lipat 

dengan kerugian yang dialami pemerintah akibat kecurangan 

                                                
45 The United States Department of Justice, ‘Health Care Fraud Unit’, (justice.gov, 2021) 

<https://www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit> diakses pada 17 Agustus 2021. 
46 Ibid. 
47 Vide Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi 
terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 
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yang dilakukan, berdasarkan False Claim Act.48 Sedangkan 

untuk pelanggaran Michigan Medicaid False Claims 

(MMFCA) merupakan kejahatan yang dapat dihukum 

penjara, atau denda $50.000 atau kurang, atau keduanya, 

untuk setiap pelanggaran.49 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Amerika Serikat telah memiliki skema penanganan fraud 

dalam pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dari 

Indonesia baik dari segi regulasi, program-program 

pendukung, sistem deteksi dan investigasi, serta ketentuan 

mengenai pengenaan sanksi. Sementara Indonesia hingga 

saat ini hanya memiliki instrumen hukum pencegahan fraud 

yang terbatas pada skema JKN saja. Adapun regulasi 

tersebut sejatinya sudah mengatur mengenai pembentukan 

tim anti-fraud serta mekanisme deteksi dan investigasinya, 

namun hal tersebut belum berjalan dengan optimal dan 

hingga saat ini belum terdapat hasil penanganan fraud. 

Begitu pula dengan sanksi yang hanya bersifat administratif 

saja, hal ini dirasa belum cukup sebagai upaya kuratif dari 

fraud yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang 

besar.  

 

2.2.2. Penguatan dan Pembaharuan Kerangka Kebijakan Dalam 

Rangka Mencegah Fraud Dalam Penyelenggaraan 

Telemedicine 

Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi 

telemedicine dan anti-fraud pada penyelenggaraan 

telemedicine yang komprehensif, Pemerintah sudah 

                                                
48 Novika Handayani. Op. Cit. 
49 Total Health Care, ‘False Claims Act’ (THC, 2020) <https://thcmi.com/false-claims-

act/> diakses pada 17 Agustus 2021. 
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berupaya merumuskan berbagai kebijakan yang bertujuan 

meminimalisasi praktik fraud pada praktik pelayanan 

kesehatan konvensional. Salah satu regulasi yang mengatur 

kebijakan anti-fraud adalah Permenkes 16/2019. Strategi 

pencegahan fraud yang diatur dalam regulasi tersebut 

meliputi 5 (lima) alur, yaitu awareness, reporting, detection, 

investigation, dan sanctioning.50 

 
      Gambar 1: Siklus Anti-Fraud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Sumber: European Commission, 2013. 

 

 

1) Awareness 

 Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah 

meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan dan masyarakat 

umum terhadap potensi praktik fraud pada pelayanan 

kesehatan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program 

sosialisasi dan edukasi. Namun, pelaksanaan sosialisasi 

                                                
50 Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap 
Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 
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hingga saat ini dinilai masih kurang optimal sehingga 

pemahaman terhadap praktik fraud masih belum memadai.51 

2) Reporting 

Fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat 

merancang sistem pelaporan terhadap dugaan praktik fraud 

yang transparan. Sistem pelaporan yang baik dapat 

menjamin berbagai pihak terhindar dari kerugian yang 

ditimbulkan oleh fraud. 

3) Detection 

 Deteksi perlu dilakukan untuk menemukan potensi-

potensi fraud dalam rantai pelayanan kesehatan. 

Pendeteksian dapat didasarkan pada pemeriksaan data klaim 

maupun hasil data aduan pada sistem pelaporan dugaan 

fraud. 

4) Investigation 

Dugaan terjadinya fraud yang diperoleh berdasarkan 

pendeteksian akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi. 

Investigasi dilakukan untuk membuktikan apakah fraud 

benar terjadi atau tidak. Tahap ini dinilai perlu adanya tim 

khusus independen yang menyelenggarakan investigasi, 

sehingga hasil dari investigasi tersebut tidak berpihak. 

5) Sanctioning 

Apabila berdasarkan investigasi fraud terbukti, maka 

aktor yang terlibat dalam fraud dijatuhkan sanksi oleh pihak 

yang berwenang. Dalam hal ini, standardisasi terhadap jenis 

sanksi yang dijatuhkan diperlukan untuk menghindari 

terjadinya disparitas hukuman terhadap pelaku fraud di 

setiap fasilitas pelayanan kesehatan. 

                                                
51 Hasil wawancara dengan Dr. Rimawati, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 29 Juli 2021. 
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Permenkes 16/2019 juga mengamanatkan pembentukan tim 

pencegahan kecurangan yang terdiri dari tim pencegahan 

kecurangan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas 

kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Berdasarkan ketentuan dalam 

Permenkes 16/2019, tugas tim pencegahan kecurangan secara garis 

besar meliputi: deteksi dini kecurangan pada JKN; sosialisasi 

kebijakan, regulasi, dan budaya baru dengan berorientasi pada 

kendali mutu dan kendali biaya; membentuk tata kelola organisasi 

dan klinik yang baik; meningkatkan kemampuan koder, serta dokter 

dan petugas yang berkaitan dengan klaim; monitoring, pelaporan, 

dan evaluasi.  

Meskipun ruang lingkup sistem pencegahan dan penanganan 

fraud berdasarkan Permenkes 16/2019 terbatas pada program 

jaminan kesehatan pada Sistem JKN, strategi pencegahan fraud 

pada regulasi a quo dapat diadopsi dan diterapkan pada 

penyelenggaraan layanan telemedicine mengingat alur tersebut 

sudah komprehensif dan dapat berlaku secara universal. Oleh karena 

itu, penyusunan regulasi penyelenggaraan telemedicine, terutama 

dalam kaitannya dengan praktik fraud dapat mengacu pada substansi 

Permenkes 16/2019. 

Di samping Permenkes 16/2019, pemerintah juga telah 

melaksanakan perbaikan sistem pembiayaan melalui sistem Kapitasi 

Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (“KBKP”) yang saat ini 

diatur melalui Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 

HK.01.08/III/980/2017 tahun 2017 Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis 

Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (“PB 2/2018”). Dalam sistem KBPK, besaran nilai kapitasi 

didasarkan pada tingkat pemenuhan 4 (empat) indikator peningkatan 
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mutu layanan, yang terdiri dari angka kontak, rasio rujukan rawat 

jalan non spesialistik, dan rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke 

fasilitas kesehatan tingkat pertama. Melalui sistem KBPK, 

penyaluran pembiayaan kepada fasilitas kesehatan akan lebih 

transparan dan dapat meminimalisir terjadinya fraud. 

 

3. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Seiring berjalannya waktu, praktik telemedicine di Indonesia 

terus mengalami perkembangan. Hingga saat ini, Indonesia masih 

belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur 

pelaksanaan telemedicine terhadap potensi praktik fraud dalam 

pelayanan kesehatan. Regulasi telemedicine di Indonesia hanya diatur 

melalui Permenkes 20/2019 untuk konsep layanan facility-based dan 

Perkonsil 74/2020 untuk konsep layanan community-based. Namun, 

Permenkes 20/2019 belum mengatur lebih lanjut mengenai penerapan 

sanksi apabila terdapat resiko dalam pelayanan telemedicine. Begitu 

pula dengan Perkonsil 74/2020 yang memberikan legitimasi pada 

praktik community-based telemedicine hanya dalam kondisi darurat 

COVID-19. Sementara pengaturan fraud pada pelayanan kesehatan 

yang ada hanya terbatas pada skema JKN saja sebagaimana diatur 

dalam Permenkes 16/2019. Padahal fraud pada layanan juga dapat 

terjadi di luar program jaminan kesehatan tersebut, seperti upcoding, 

phantom billing, dan unnecessary DMEs. Besarnya celah hukum 

tersebut berpotensi tinggi menyebabkan terjadinya praktik fraud tanpa 

adanya upaya pencegahan dan penanganan yang jelas dan pasti. 

Dalam membentuk regulasi yang baik untuk menangani 

praktik fraud dalam telemedicine, berdasarkan studi komparasi dengan 

Amerika Serikat, Indonesia harus memfokuskan kepada 6 (enam) hal 

utama yakni pembentukan regulasi fraud pada pelayanan kesehatan 

yang komprehensif dalam hal ini meliputi penanganan fraud di luar 
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skema JKN, mengoptimalisasikan program pemerintah anti-fraud, 

membangun sistem deteksi fraud yang terpadu melalui kerjasama 

dengan institusi terkait dengan memanfaatkan teknologi, 

mengoptimalkan mekanisme investigasi fraud, serta ketentuan sanksi 

yang lebih komprehensif bagi pelaku fraud dalam pelayanan kesehatan. 

Di samping itu, regulasi tersebut juga dapat didukung dengan 

penguatan dan/atau pembaharuan kebijakan yang sudah ada saat ini 

seperti optimalisasi peran Tim Anti-Fraud baik pada tingkat Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama hingga tingkat nasional dan optimalisasi 

penerapan skema pembiayaan melalui sistem Kapitasi Berbasis 

Pemenuhan Komitmen (KBPK).  

 

3.2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis di atas, Penulis merumuskan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah dan parlemen diharapkan dapat sesegera 

mungkin menginisiasi pembentukan payung hukum 

mengenai praktik telemedicine yang dilengkapi dengan 

pencegahan dan penanganan fraud pada praktik telemedicine 

secara komprehensif; 

2. Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat regulasi 

yang telah ada melalui perumusan kebijakan dan regulasi 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta 

melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara lengkap 

kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

telemedicine; 

3. Kepada Fasilitas Penyelenggara Pelayanan Kesehatan 

diharapkan dapat memperkuat dan/atau memperbaharui 

sistem pencegahan dan penanganan fraud pada 

penyelenggaraan telemedicine seperti optimalisasi kinerja 
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Tim Pencegahan Fraud dan optimalisasi skema pembiayaan 

melalui sistem Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen 

(KBPK) yang telah ada; 

4. Kepada tenaga kesehatan diharapkan dapat mempelajari 

dengan seksama bentuk-bentuk fraud pada praktik 

telemedicine dan memegang teguh nilai integritas dalam 

menjalankan tugas agar terhindar dari fraud; dan 

5. Kepada masyarakat luas diharapkan dapat secara aktif 

mempelajari potensi terjadinya fraud dalam praktik 

telemedicine dan secara proaktif melaporkan dugaan 

terjadinya fraud dalam penyelenggaraan telemedicine. 
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM 
PROSES VAKSINASI COVID-19. 

Gd Arya Prameswara dan Indah Novianti dan Yolanda Hosana 

Universitas Airlangga 

ABSTRAK 
Pandemi Covid-19 sudah berlangsung lama dan menelan banyak korban jiwa. Vaksinasi Covid-19 
merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran dan menangani Covid-19 menjadi suatu 
hal yang wajib untuk dilakukan masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Berkaitan 
dengan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia masih ditemukan beberapa masalah, misalnya penolakan 
vaksinasi, bertentangan dengan hak otonomi kesehatan, adanya cacat prosedural maupun kelalaian 
dalam proses vaksinasi yang menyebabkan kematian, dan perlindungan hukum bagi para penerima 
vaksin. Masyarakat memiliki rights to health care dan rights to self-determination berkaitan dengan 
vaksinasi dalam pelayanan medis yang dalam praktiknya diimplementasikan melalui informed 
consent. Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 28 J Ayat (1) UUD NRI 1945, hak otonomi atas 
kesehatan kita dibatasi oleh hak kesehatan orang lain. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam 
Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang 
Wabah dan Peyakit Menular, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan dan 
perlindungan hak kesehatan masyarakatnya. Sehingga, lahirnya kebijakan wajib vaksin ini pada 
prinsipnya untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam 
tulisan ini adalah yuridis normatif dengan conceptual approach dan statute approach. Kajian ini 
ditulis dengan alasan minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait urgensi vaksinasi 
ini dilakukan, serta apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima. Tujuan dari kajian ini 
adalah untuk menjawab dan memberikan penyelesaian berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan proses vaksinasi yang tidak sesuai prosedur atau 
terdapat unsur kelalaian dan menyebabkan kematian. Harapannya kajian ini akan memberikan 
preskripsi terkait perlindungan hak kesehatan masyarakat dalam proses vaksinasi Covid-19. 

Kata Kunci: Covid-19; Hukum Kesehatan; Malpraktik; Vaksinasi. 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has been going on for a long time and has many casualties. Vaccination is 
the efforts to prevent the spread of Covid-19, which is mandatory for all people in the world. 
Concerning the implementation of mandatory vaccination in Indonesia, there are still some 
problems, such as refusal, contrary to the right to health autonomy, procedural negligence in the 
vaccination that causes death, and legal protection for vaccine recipients. The public has rights to 
health care and rights to self-determination related to vaccination which implemented through 
informed consent. Based on Article 28J Paragraph (1) of the Indonesian Constitution 1945, our 
right to autonomy over our health is limited by the rights of others. In addition, based on the 
Indonesian Health Law, Health Quarantine Act, and the Outbreak and Infectious Diseases Act, the 
state must ensure the fulfillment and protection of its public health rights. Thus, the birth of this 
mandatory vaccine policy is in principle to fulfill the rights of public health itself. The method used 
in this paper is normative juridical with a conceptual approach and a statute approach. This study 
was written due to the lack of knowledge and understanding of the community regarding the urgency 
of this vaccination, as well as what forms of legal protection can be accepted. The purpose of this 
study is to answer and provide solutions related to legal problems that occur related to the 
vaccination process that is not under the procedure and causes death. Hope that this study will 
provide prescriptions related to the protection of public health rights in the Covid-19 vaccination 
process. 

Keyword: Covid-19; Health Law; Malpractice; Vaccination 



 78 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang  

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah 1 (satu) tahun lebih melanda 

dunia. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung sejak Maret 2020 sampai 

sekarang, di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Worldometer Corona 

Virus per 1 Agustus 2021, Indonesia menduduki posisi ke-14 dari 222 negara di 

dunia, dengan jumlah keseluruhan 3.440.396 kasus dan sejumlah 95.723 meninggal 

dunia serta sejumlah 2.809.538 sembuh.1 Pemerintah telah melakukan berbagai 

cara untuk menekan laju penyebaran dan menangani Covid-19 di Indonesia melalui 

kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai 

dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan 

yang secara teoritis tepat untuk menekan laju penyebaran Covid-19. PSBB sendiri 

telah diberlakukan sejak 31 Maret 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selanjutnya, 

diterapkan PPKM Jawa-Bali sejak 11 Januari 2021 melalui Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Selanjutnya, terdapat pemberlakukan 

PPKM Darurat melalui Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 

2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan kemudian diperpanjang dengan Instruksi 

Mendagri Nomor 17 Tahun 2021, Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, dan 

Instruksi Mendagri Nomor 23 Tahun 2021. PPKM sendiri serupa dengan PSBB 

                                                             
1 Worldometer, ‘Coronavirus Update (Live)’ (Worldometer, 2021) 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ , accessed 1 Agustus 2021 
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yang sebelumnya diberlakukan, hanya saja dalam hal ini PPKM lebih ketat 

penerapannya dibanding PSBB.2  

 Selain PSBB dan PPKM, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan 

wajib vaksin yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Program 

vaksinasi wajib yang diterapkan pemerintah pada prinsipnya bertujuan untuk 

mencegah laju penyebaran dan menanggulangi Covid-19. Namun, penerapan wajib 

vaksin ini sempat menjadi polemik, karena bertentangan dengan hak otonomi atas 

kesehatan. Sehingga, pada awal kebijakan ini diterapkan sampai sekarang masih 

terdapat sejumlah masyarakat yang menolak untuk divaksin. Belum lagi terdapat 

pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi orang yang merupakan sasaran 

penerima vaksin Covid-19 namun tidak mengikuti program vaksinasi yang 

diwajibkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada ketentuan Pasal 13 A ayat 

(4) Perpres No. 50 Tahun 2021 sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi 

administratif.3 Pada ketentuan Pasal 13 B Perpres No. 50 Tahun 2021 diatur bahwa 

setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang 

tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan 

penanggulangan penyebaran Covid-19, selain mendapat sanksi administratif 

sebagaimana ketentuan Pasal 13 A Perpres No. 50 Tahun 2021 dapat pula dikenai 

sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 

                                                             
2 Adi Wikanto, ‘Pahami Peraturan Dari Kemendagri Untuk PPKM Jawa Bali, Mulai Besok 

Berlaku’, (Kontan.co.id, 2021) https://nasional.kontan.co.id/news/pahami-peraturan-dari-
kemendagri-untuk-ppkm-jawa-bali-mulai-besok-berlaku, accessed 2 Februari 2021 

3 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 
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tentang Wabah dan Penyakit Menular.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular, 

terhadap orang yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, 

diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda 

setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).5 Sedangkan, berdasarkan 

ketentuan Pasal 14 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

dan Penyakit Menular,  terhadap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan 

terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana 

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah).6 Untuk tindakan yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 digolongkan sebagai 

suatu kejahatan, sedangkan perbuatan sebagaimana Pasal 14 Ayat (2)nya 

merupakan suatu pelanggaran. Dalam hal ini untuk memberikan suatu sanksi pidana 

Perpres No. 50 Tahun 2021 merujuk pada ketentuan Undang Undang Wabah dan 

Penyakit menular, sehingga dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana. 

Walaupun telah diatur demikian, masih banyak masyarakat yang takut di vaksin 

dan berpendapat bawha mereka berhak menolak untuk divaksin. Penyebab 

utamanya adalah adanya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI) yang dapat 

menyebabkan kematian. Sehingga, proses vaksinasi yang dilakukan di Indonesia 

tidak sepenuhnya lancar. Contohnya, terkait meninggalnya dua puluh orang 

Kelompok Lanjut Usia (Lansia) di Semarang setelah divaksin.7 Oleh karena itu, 

timbul urgensi untuk membahas perlindungan hukum bagi masyarakat dalam 

proses vaksinasi Covid-19. 

 

 

                                                             
4 Ibid. 
5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular 
6 Ibid. 
7 Danny Adriadhi, “Usai Vaksinasi Covid-19, 20 Lansia di Semarangg Meninggal Dunia 

Akibat Komorbid”, Merdeka 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-vaksinasi-Covid-19-
20-lansia-di-semarang-meninggal-dunia-akibat-komorbid.html , accesed 29 Juli 2021 
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2. Rumusan Masalah 

1. Apakah proses vaksinasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-

perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana perlindungan hukum pada masyarakat dalam proses 

vaksinasi Covid-19? 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945); 

2. Undang- undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular; 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

6. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

No. HK. 02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Vaksinasi 

dalam Rangka Penanggulan Pandemi Covid-19. 

 

 

 

 



 82 

BAB II 

ANALISIS 

1. Apakah Proses Vaksinasi Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan 

Perundang-Undangan Yang Berlaku? 

Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan landasan dasar negara yakni 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak- hak 

masyarakat telah dijamin demi keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. 

Salah satunya adalah Hak Atas Kesehatan yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) 

yang 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”.8 Indonesia kini sedang dilanda Bencana 

Non-Alam, yakni Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Pandemi merupakan 

epidemi yang menyebar hampir diseluruh negara atau benua, dan biasanya 

mengenai banyak orang.9 Yang dimaksud pandemi sebagai sebuah epidemi adalah 

memiliki sifat wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah 

geografis yang luas. Dalam penanganan Pandemi tersebut, untuk mengurangi 

masifnya penyebaran virus dan demi menjaga keselamatan masyarakat luas maka 

pemerintah mencanangkan Vaksinasi untuk seluruh warga negara sebagai salah 

satu bentuk pemenuhan Hak atas Kesehatan yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, “setiap orang, terlepas dari latar belakang sosial ataupun suku, 

ras, dan agamanya, berhak atas kesehatan; hak untuk mengakses dan memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjamin; memiliki hak otonomi atas 

pelayanan kesehatan; hak untuk mendapat lingkungan yang sehat; serta hak untuk 

memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan dan rekam medisnya”.10  

 

                                                             
8 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/pandemi , accessed 28 Juli 2021 
10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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1.1. Pengertian Vaksin 

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme 

yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau sebagiannya, 

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.11 Tujuan dilakukannya Vaksinasi Covid-19 ialah untuk mengurangi 

transmisi dan penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian 

akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok pada masyarakat (herd immunity), 

dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan 

ekonomi.12 

Pada saat ini vaksin sedang dilakukan usaha pemerataan dalam 

pendistribusian dan pemberiannya kepada tiap individu yang masuk dalam kriteria 

bisa diberikan vaksin. Adapun kriteria Individu yang bisa menerima Vaksin adalah: 
13 

• Tidak memiliki penyakit yang terdapat dalam format screening/penapisan: 

Pernah Menderita Covid-19, Mengalami Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) 

seperti batuk, pilek, dan sesak nafas dalam 7 hari terakhir, sedang terapi aktif 

jangka Panjang terhadap penyakit kelainan darah, Gagal Jantung/ Jantung 

Koroner, Autoimun, Ginjal Kronis, Penyakit Kanker, Kelainan Darah, 

Imunokompromais atau defisiensi imun, Penerima Produk darah atau 

Transfusi, Penyakit Saluran Pencernaan Kronis, Hipertiroid atau hipotiroid 

karena Autoimun, Reumatik Autoimun atau Rhematoid Arthritis dan/atau 

                                                             
11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi 
dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

12 Ibid. Pasal 4 
13 Kristantyo Wisnubroto, “Sembilan Syarat Penerima Vaksin Covid-19”, Indonesia.go.id 

2021, https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/2318/sembilan-syarat-penerima-vaksin-Covid-19 , 
accesed 28 Juli 2021 
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sedang menjalani hemodialysis, dialysis peritoneal, transplantasi ginjal, 

sindroma nefrotik dengan kortikosteroid.14 

• Tidak sedang Hamil atau Menyusui 

• Tidak ada Kontak Erat dengan pasien Covid-19 

• Suhu tubuh sama atau dibawah 37,5 derajat Celcius 

• Tekanan darah harus kurang dari 140/90 mmHg; 

• Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Terkontrol dan HbA1C di bawah 58 

mmol/mol atau 7,5 Persen; 

• Penderita HIV dengan angka CD4 dibawah 200 atau tidak diketahui maka 

TIDAK diberikan; 

• Penderita Penyakit Paru seperti Asma, PPOK, dan TBC ditunda sampai 

pasien terkontrol baik 

• Dan penyakit lain yang tidak disebutkan disarankan untuk mendatangi tempat 

pelayanan vaksinasi dan membawa surat keterangan dan catatan medis dari 

dokter yang menangani selama ini. 

 

1.2. Aturan Hukum Mengenai Vaksinasi Covid-19 

Di Indonesia, aturan hukum mengenai Vaksin dan Vaksinasi diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19)). Vaksinasi Covid-19 telah dilakukan di Negara Republik 

Indonesia sejak tanggal 13 Januari 2021 dan dimulai dengan simbolisasi Presiden 

Ir.H. Joko Widodo sebagai Penerima Vaksin pertama. Vaksinasi Covid-19 

dilaksanakan dengan terbagi menjadi 4 tahapan berdasarkan Roadmap WHO 

Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) dan juga kajian dari 

Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, yakni: 15 

                                                             
 

15 Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. 
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan 
Pandemi Covid-19 
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• Tahap I  : Januari 2021 - April 2021 

Para Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Tenaga Penunjang, dan 

Mahasiswa yang sedang menjalani Pendidikan Profesi Kedokteran yang 

berkerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

• Tahap II : Januari 2021 - April 2021 

Petugas Pelayan Publik seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Aparat Hukum, dan Petugas Pelayanan yang 

bekerja di wilayah Transportasi umum, dan Petugas Publik lain yang 

memberikan layanan pada Masyarakat serta Kelompok Usia Lanjut yang 

berusia 60 Tahun keatas. 

• Tahap III : April 2021 - Maret 2022 

Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. 

• Tahap IV : April 2021 - Maret 2022 

Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. 

Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik 

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memenuhi persyaratan, contohnya 

ialah Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit. Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

tersebut harus memenuhi beberapa syarat seperti memiliki tenaga Kesehatan 

pelaksana Vaksinasi Covid-19 dan juga memiliki izin operasional oleh Menteri 

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

1.3. Kasus yang terjadi akibat Vaksinasi Covid-19 

Vaksinasi yang tidak sesuai dengan Prosedur berpotensi akan menimbulkan 

Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi atau biasa disebut KIPI merupakan kejadian 

medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi. KIPI akan diklasifikasikan 

serius apabila terjadi kejadian medik akibat Vaksinasi yang menimbulkan 

kebutuhan akan rawat inap hingga menyebabkan kematian. 

Penerima Vaksin berhak mendapatkan pelayanan Vaksinasi Covid-19 yang 

memperhatikan keamanan dan kenyamanan mereka, maka sudah seyogyanya 
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dilakukan dengan komunikasi yang transparan antara vaksinator dan penerima 

vaksin, didukung dengan fasilitas memadai seperti bilik khusus untuk penerima 

vaksin berhijab dan proses penyutikkan yang aman dan nyaman. 

Dalam Pemberian Vaksin Covid-19 ada beberapa elemen Tenaga Kesehatan 

yang disyaratkan wajib hadir mengingat banyaknya tugas yang harus dibagi antar 

peran, seperti tugas pendataan, dan tugas penyuntikkan. Salah satu Tenaga 

Pelaksana dalam Pemberian Vaksinasi Covid-19 adalah Petugas untuk melakukan 

Screening (anamnesa), pemeriksaan fisik sederhana dan pemberian edukasi. 16 

Maka petugas tersebut yang dimaksud haruslah bertanya dengan teliti dan 

memerhatikan dengan benar apakah Riwayat penyakit yang pernah dialami oleh 

calon penerima Vaksin Covid-19 adalah berbahaya atau tidak sebagai jaminan 

tahap Pra Vaksinansi yang mencegah kejadian yang tidak diinginkan. 

Pada kenyataannya, Proses Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah 

tidak berjalan mulus seutuhnya. Ada beberapa kasus yang terjadi misalnya seperti 

Meninggalnya 20 orang Kelompok Lanjut Usia (Lansia) di Semarang.17 Yang 

ternyata baru diketahui penyebabnya dikarenakan Lansia tersebut memiliki 

Penyakit Penyerta (Komorbid). Kasus ini juga telah ditanggapi oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, Yakni Abdul Hakam, yang memberikan konfirmasi 

brupa tanggapan yang menyatakan bahwa Pihak Tenaga Kesehatan akan 

melakukan evaluasi atas kasus meninggal Pasca-Vaksinasi tersebut. 

Kasus Meninggalnya 20 Orang Lansia Pasca Vaksinasi Covid-19 

sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah bukan masalah kecil. Tenaga 

Kesehatan yang bertugas ketika memberikan Vaksinasi harus dimintai keterangan 

dan penjelasan akan hal tersebut. Sebagaimana prosedur yang berlaku bahwa 

sebelum pemberian Vaksinasi Covid-19, harus dilakukan Screening terkait Riwayat 

                                                             
16 Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. 

HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan 
Pandemi Covid-19, Op.cit., h.7 

17 Danny Adriadhi, “Usai Vaksinasi Covid-19, 20 Lansia di Semarangg Meninggal Dunia 
Akibat Komorbid”, Merdeka 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-vaksinasi-Covid-19-
20-lansia-di-semarang-meninggal-dunia-akibat-komorbid.html , accesed 29 Juli 2021 
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Penyakit sebelum dilakukan Penyuntikkan Vaksinasi Covid-19 sebagai Standar 

Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yang 

diterbitkan Direktur Jenderal Menteri Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit.  

Untuk kedepannya, alangkah lebih baiknya, jika Rekam Medis juga turut 

serta dilampirkan dalam Pendaftaran dan/atau ketika proses Screening berlangsung. 

demi menjamin keamanan dan keselamatan Penerima Vaksin Pasca Vaksinasi 

Covid-19. Karena ketidakhati-hatian dan tidak telitinya Tenaga Medis adalah 

berbahaya dan bisa menjadi boomerang bagi Tenaga Kesehatan sendiri yakni 

membuat masyarakat menjadi enggan untuk menerima Vaksin Covid-19. Di sisi 

lain, perbuatan Tenaga Medis atau pihak yang berwenang dalam Pemberian Vaksin 

yang tidak bertanggung jawab atau bahkan lalai yakni tidak sesuai prosedur yang 

telah ditetapkan, dapat digolongkan sebagai Malpraktik. 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dalam Proses 

Vaksinasi Covid-19? 

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan salah satu esensi penting dalam penerapan 

sebuah aturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan.18 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program vaksinasi Covid-

19 maka fokus perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi hak atas kesehatan 

seperti hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana terkandung dalam 

ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

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

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan 

kesehatan”.19 Ketentuan tersebut merupakan bentuk ratifikasi terhadap ketentuan 

                                                             
18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, (PT. Bina Ilmu 1987). [1-

2]. 
19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang mengatur terkait 

the right to health care dan the right to health service yang selanjutnya diterapkan 

dalam peraturan pelaksana berupa Undang-Undang Kesehatan. Pengaturan-

pengaturan tersebut merupakan cerminan konkrit telah diakuinya Hak atas 

Kesehatan sebagai hak asasi manusia secara internasional dan nasional.20 Selain itu 

perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses vaksinasi Covid-19 memiliki 

fungsi untuk memberikan jaminan keamanan serta pertanggungjawaban atas segala 

bentuk tindakan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan vaksinasi sehingga 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kelalaian atau bahkan paling buruk 

yaitu terjadi malpraktik (Medical Malpractice) yang berakibat menimbulkan 

kerugian baik secara materiil maupun immaterial kepada pasien (masyarakat 

sebagai penerima vaksin). Disisi lainnya atas dasar asas kesetaraan dimata hukum 

maka perlu juga diperhatikan standar operasional prosedur (SOP) dan kompetensi 

sebagai tolak ukur perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga medis sebagai 

subjek hukum yang berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam 

melaksanakan penyaluran vaksin (vaksinator) kepada masyarakat sehingga dalam 

tindakan yang diambil dapat dibenarkan secara hukum, Standar Operasional 

Prosedur dan etika profesi. 

Program vaksinasi Covid-19 merupakan bagian daripada program pemerintah 

sebagai bentuk pemenuhan kewajiban untuk menjamin hak atas kesehatan yang 

dimiliki masyarakat. Mengenai hal tersebut, berlandaskan pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi 

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

yang pada Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Pusat dalam melaksanakan 

Vaksinasi Covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabuaten/kota serta badan hukum/badan usaha”21. Dapat dipahami bahwa 

                                                             
20 Afendra Eka Saputra, ‘Perlindungan Hukum Berbasis “Informed Consent” Atas 

Pelaksanaan Program Imunisasi Di Indonesia, (2018) 1 Rechtsregel.[244]. 
21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
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vaksinasi Covid-19 diselenggarakan oleh Pemerintah baik pemerintah pusat 

bersama-sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya. oleh karena itu 

perlindungan hukum dalam proses vaksinasi Covid-19 diberikan tidak hanya oleh 

pemerintah dalam bentuk aturan hukum namun lembaga-lembaga lain yang 

berperan serta dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 seperti Rumah Sakit, 

Perusahaan, dan lain sebagainya dengan memberikan standar operasional prosedur 

pada masing-masing bidang. 

Atas dasar penjelasan tersebut, dapat ditarik inti bahwa sudah menjadi 

kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang merupakan 

jaminan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada masing-maisng individu 

masyarakat. Dalam proses vaksinasi perlindungan hukum diberikan dengan tujuan 

memberikan keamanan, kelayakan pelayanan medis serta pertanggungjawaban jika 

terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh sebuah tindakan kejahatan (disengaja) 

maupun human error (kelalaian) dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan 

mengatur terkait perlindungan hukum vaksinasi itu sendiri mulai dari awal proses 

sampai dengan selesai serta memberikan rasa aman dan juga meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah terutama dalam gerakan vaksinasi Covid-

19 secara nasional.  

 

2.2. Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum dalam Hukum Kesehatan 

Terkait Vaksinasi Covid-19 

Berdasarkan sifat penegakan hukum, perlindungan hukum dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Preventif adalah 

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk pencegahan 

sebelum terjadinya pelanggaran dengan memberikan tolak ukur atau batasan-

batasan yang jelas dalam melakukan suatu kewajiban.22 Sementara itu, 

                                                             
22 Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H., M.Kn., ‘Perlindungan Hukum Preventif Terhadap 

Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’ (2018) 1 Journal of Intellectual Property.[18] 
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Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan tahap terakhir atau sebagai 

upaya terakhir (ultimum remedium) yaitu berupa penjatuhan hukuman pidana 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila  sengketa 

atau pelanggaran telah terjadi.23   

 Pada proses vaksinasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum 

calon penerima vaksin dapat melakukan vaksinasi Covid-19 seperti pemeriksaan 

kondisi Kesehatan dan pengisian informed consent, hal tersebut termasuk sebagai 

salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibersifat preventif. Kedua hal tersebut 

memiliki fungsi perlindungan dalam aspek hukum agar tidak dilakukan vaksinasi 

diluar standar prosedur yang telah ditentukan serta memberikan kejelasan atas 

kondisi penerima vaksin pada saat vaksinasi dan siapa pihak yang melakukan 

vaksinasi yang nantinya dapat dimintai pertanggungajawaban jika terjadi dugaan 

pelanggaran dalam proses vaksinasi. Kemudian aturan yang mengatur standar 

operasional prosedur bagi pihak penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 maupun 

pedoman berupa etika profesi pada tenaga kesehatan menjadi bagian yang tidak 

kalah penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum yang berkaitan 

dengan mutu pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun dalam praktiknya 

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masih belum sesuai secara keseluruhan dengan 

standar-standar tersebut termasuk masih didapatkan indikasi malpraktik 

sebagaimana telah dijabarkan dalam bab pertama jurnal ini. 

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam 

program vaksinasi Covid-19 maka diperlukan pula pemahaman mengenai 

bagaimana proses vaksinasi semestinya dilakukan dan apa saja yang tidak boleh 

dilakukan atau tindakan yang melanggar. Perlindungan hukum berkenaan dengan 

Vaksinasi Covid-19 merupakan peraturan perundang-undangan bentuk standar 

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) 

Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang memberikan pengaturan terkait siapa 

lembaga yang berwenang memberikan pelayanan vaksinasi Pelayanan Vaksinasi 

                                                             
23 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia (Sinar Bakti 

1998).[102] 
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Program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan, lalu 

disebutkan dalam ayat (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

meliputi Puskesmas dan Puskemas pembantu, klinik, rumah sakit dan/atau unit 

pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan24. Untuk dapat ditetapkan 

sebagai pelaksana pelayanan vaksinasi Covid-19 mengacu pada ketentuan Pasal 24 

Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:25 

a. Memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19. Komposisi 1 (satu) 

tim tenaga pelaksana kegiatan pemberian vaksinasi Covid-19 berdasarkan 

terdiri dari: 

• Petugas pendaftaran/verifikasi 

• Petugas untuk melakukan skrining (anamnesa), pemeriksanaan fisik 

sederhana dan pemberian edukasi 

• Petugas pemberi vaksinasi Covid-19 dibantu oleh petugas yang 

menyiapkan vaksin 

• Petugas untuk melakukan observasi pasca vaksinasi serta pemberian 

tanda selesai dan kartu vaksinasi Covid-19 

• Petugas untuk melakukan pencatatan hasil vaksinasi Covid-19 

• Petugas untuk melakukan pengelolaan limbah medis 

• Petugas untuk mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi Covid-19. 

b. Memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis Vaksin Covid-19 yang 

digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika 

tidak dapat dipenuhi dapat dilakukan koordinasi oleh puskesmas setempat); 

c. Memiliki izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau penetapan oleh 

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                             
24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

25 Ibid. 
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Pada ketentuan Pasal 29 Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 disebutkan bahwa 

pemberian Vaksin Covid-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat 

memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Namun dalam kondisi darurat Covid-19 berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor 

HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tepatnya pada 

bagian Penyusunan Rencana Advokasi, Sosialisasi dan Pelatihan dikatakan dengan 

tujuan meningkatkan kapasitas vaksinator dan tenaga kesehatan lainnya dalam 

pelaksanaan pelayanan (vaksinasi Covid-19) serta pengelolaan program supervisor 

maka diadakan pelatihan sehingga memungkinkan masyarakat (volunteer) untuk 

dapat berpartisipasi sebagai pelaksana pelayanan. Adapun syarat ketentuan 

seseorang dapat dinyatakan memiliki kompetensi sebagai vaksinator adalah 

mempunyai sertifikasi lulus dari pelatihan vaksinasi Covid-19 yang diadakan oleh 

kementerian kesehatan bersama dengan UNICEF dan WHO. Pelatihan ini meliputi 

6 (enam) paket modul yang harus dikuasai, dapat diakses oleh khalayak umum, 

namun terdapat tolak ukur kelulusan yaitu minimal mendapat nilai 80% penilaian 

dari poin maksimal. Dengan demikian tujuan meningkatan kapasitas vaksinator 

dapat dicapai dengan tetap mempertahankan dan menjamin mutu pelayanan 

berdasarkan petunjuk teknis. 

Standar serta prinsip pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diatur baik dalam 

petunjuk teknis maupun peraturan perundang-undangan khususnya peraturan 

Menteri kesehatan yang telah diuraikan jelas adalah bentuk implementasi 

perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun 

faktanya tindakan-tindakan preventif tersebut tidak serta-merta menghilangkan 

potensi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Contoh-

contoh terjadinya kasus dugaan kematian sebagai efek samping (KIPI) paling 

mematikan dari vaksin, kesalahan pemberian varian vaksin pada pasien, dan 

penyuntikan vaksin palsu. Oleh karena itu diatur pula hal-hal mengenai 

pertanggungjawaban untuk memberikan jaminan akan kemungkinan buruk dari 

proses vaksinasi Covid-19. Penanggulangan terhadap KIPI yang mengakibatkan 
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kematian atau kecacatan fisik kepada penerima vaksin diatur dalam Petunjuk 

Teknis serta Peraturan Menteri Kesehatan.  

Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi atau biasa disebut KIPI merupakan kejadian 

medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Kejadian ini dapat dipicu 

sebagai reaksi vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan atau adanya 

hubungan sebab akibat yang tidak dapat ditentukan yang berasal dari cakupan 

vaksin. Pada hakekatnya vaksin yang berkualitas dinilai dari kadar minimal reaksi 

yang dimungkin terjadi namun tetap memberikan imun terbaik. Terdapat 3 (tiga) 

klasifikasi reaksi terhadap vaksin beserta penanganannya, antara lain: 

1. Reaksi local, seperti: 

• Nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan 

• Reaksi lokal yang berat misalanya selulitis 

Pada reaksi ringan, petugas kesehatan memberikan penanganan berupa 

anjuran kepada penerima vaksin untuk memberikan kompres dingin pada 

lokasi reaksi dirasakan dan meminum obat yaitu paracetamol sesuai 

dosis. 

2. Reaksi sistemik, seperti: 

• Demam 

• Nyeri otot seluruh tubuh (myalgia) 

• Badan lemah 

• Sakit kepala 

Pada reaksi ringan sistemik, petugas kesehatan memberikan penanganan 

berupa penganjuran kepada penerima vaksin untuk minum air lebih banyak, 

menggunakan pakaian yang nyaman, melakukan kompres atau mandi dengan 

air hangat dan meminum obat paracetamol. 

3. Reaksi lain, seperti: 

• Reaksi alergi seperti urtikaria dan oedem 

• Reaksi anafilaksis 
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• Syncope (pingsan) 

Pelaporan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 sebagai 

bentuk penanggulangan dapat dilakukan dengan mengirimkan laporan langsung 

oleh penerima vaksin yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Vaskinasi kepada 

fasilitas kesehatan tempat dirinya melaksanakan vaksinasi Covid-19. Terhadap 

Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dengan gejala ringan yang diduga akan 

menyebabkan gangguan kesehatan maka penerima vaksin tersebut akan 

mendapatkan pengobatan selama menunggu proses investigasi, sementara Kejadian 

Ikutan Pasca Vaksinasi yang menimbulkan kecacatan atau kematian kepada 

penerima vaksin akan diberikan kompensasi berupa santunan cacat atau santunan 

kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Permenkes Nomor 

19 Tahun 2021. Permohonan untuk mendapat santunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 dilakukan mengacu pada ketentuan Pasal 39 Permenkes Nomor 19 

Tahun 2021.  

Kerugian yang timbul akibat Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang 

termasuk sebagai resiko medis masih sering disalah artikan dengan menganggap 

segala sesuatu disebabkan oleh Malpraktik. Secara etimologi, Malpraktik berasal 

dari kata “mala” yaitu salah atau tidak semestinya dan kata “praktik” yang berarti 

tindakan atau praktik, sehingga Malpraktik dimaknai sebagai tindakan yang salah.26 

Dalam aspek kedokteran maka malpraktik diartikan sebagai tindakan medis yang 

dinilai sangat buruk sebab dilakukan dibawah standar yang dipersyarakatkan yang 

dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien, Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa malpraktik merupakan tindakan dokter atau perawat yang 

buruk karena tidak memenuhi standar pelayanan prosedur atau keterampilan yang 

tidak memadai yang akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Berbeda 

dengan Resiko medis, yang merupakan ketidakberhasilan dokter dalam melakukan 

tindakan medisnya sesuai dengan koridor standar profesi, pelayanan medik dan 

                                                             
26 Michelle Gabriele Monica Rompis, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang 

Diduga Melakukan Medical Malpraktik’(2017) VI Lex Crimen.[72] 
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standar operasional prosedur.27 Kaitan kedua hal ini dengan pelaksanaan vaksinasi 

Covid-19 adalah pengidentifikasian hubungan kausalitas penyebab Kejadian Ikutan 

Pasca Vaksinasi yang nantinya akan menentukan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan vaksin yang dilakukan kepada penerima vaksin. Kesalahan dalam 

pelaksanaan vaksinasi yang ditimbul karena resiko medis akan berakibat pada 

pertanggungjawaban ditanggung renteng antara pelaksana vaksinasi bersama 

dengan Pemerintah sebagai penyelenggara vaksinasi. Berbeda halnya dengan 

kerugian yang disebabkan karena malpraktik maka pertanggungjawaban dapat 

dikenakan kepada vaksinator (dokter, bidan, dan perawat) dalam tim pelaksana 

vaksin yang bersangkutan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi 

pelaksana vaksinasi dengan melakukan gugatan keperdataan maupun berupa 

administrasi yang nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap instansi terkait. 

Permasalahan yang mengandung unsur malpraktik akan diselesaikan sesuai 

ketentuan etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait 

bidang profesi yang terlibat. 

Berdasarkan penjelasan serta penjabaran unsur diatas dapat dikatakan dalam 

proses vaksinasi Covid-19 perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat 

melalui pengaturan hukum secara detail dan menyeluruh berupa pengaturan standar 

operasional prosedur yang memberikan alur pelaksanaan yang jelas, efektif dan 

efisien. Dengan demikian, tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tercapai dengan 

hasil yang maksimal dengan tetap menjaga dan menjamin hak-hak kesehatan 

masyarakat selama prosesnya. Hal ini tercermin dalam upaya hukum yang dapat 

dilakukan dan telah diatur secara formil sebagai bagian dari perlindungan hukum 

terkait vaksinasi Covid-19 antara lain, pengajuan kompensasi berupa santunan 

kecacatan atau kematian untuk penerima vaksin yang dirugikan akibat mengalami 

Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 sebagaimana telah diatur berdasarkan 

Petunjuk Teknis dan dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun 

perlindungan hukum represif dapat dilakukan terhadap kerugian dalam proses 

                                                             
27 Ibid.[77] 
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vaksinasi Covid-19 yang disebabkan oleh pelanggaran seperti malpraktik oleh 

vaksinator (dokter, perawat, dan bidan) atau pelanggaran standar operasional 

prosedur oleh fasyankes maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada aturan 

yang bersifat khusus terkait bidang profesi terkait atau aturan yang bersifat lex 

generalis (UU Kesehatan, Hukum Administrasi, dan Hukum Perdata) yang akan 

dilaksanakan dalam bentuk gugatan. 

 

BAB III 

PENUTUP 

Jadi, pada prinsipnya kebijakan wajib vaksin yang diterapkan pemerintah 

memiliki tujuan yang baik, yaitu menekan laju penyebaran dan menanggulangi 

Covid-19 di Indonesia. Penerapan wajib vaksin ini tidak bertentangan dengan hak 

asasi manusia ataupun hak otonomi kesehatan yang dimiliki masyarakat. Karena, 

apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 28J Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak kesehatan ataupun hak otonomi 

kesehatan kita dibatasi oleh hak-hak orang lain, dimana pembatasan ini harus diatur 

dalam suatu undang-undang. Sehingga, tindakan menolak dilakukannya vaksinasi 

Covid-19 merupakan suatu pelanggaran atas hak kesehatan orang lain dan 

menghambat pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia. Namun, 

yang menjadi catatan disini adalah pemerintah wajib melindungi dan menjamin 

bahwa proses vaksinasi ini tidak mengancam kesehatan atau nyawa masyarakat, 

baik dari segi pengawasan terhadap proses vaksinasi oleh tenaga kesehatan, sampai 

dengan mutu dari vaksin yang akan digunakan. 

Apabila terjadi suatu ketidak sesuaian proses vaksinasi yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dan aturan teknis lainnya dengan kenyataannya 

(das sollen dan das sein tidak koheren). Misalnya, ketidak hati-hatian dan tidak 

telitinya Tenaga Medis dalam melaksanakan proses vaksinasi adalah suatu hal yang 

berbahaya dan bisa menjadi boomerang bagi Tenaga Kesehatan sendiri yakni 

membuat masyarakat menjadi enggan untuk menerima Vaksin Covid-19. Disisi 
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lain, perbuatan Tenaga Medis atau Pihak yang berwenang dalam Pemberian Vaksin 

yang tidak bertanggung jawab atau bahkan lalai, dapat digolongkan sebagai 

Malpraktik. Maka, ketika timbul kerugian atas terjadinya hal tersebut masyarakat 

berhak atas perlindungan hukum. Dalam proses vaksinasi Covid-19 perlindungan 

hukum diberikan kepada masyarakat melalui pengaturan hukum secara mendetail 

dan keseluruhan dan pengaturan standar operasional prosedur yang memberikan 

alur pelaksanaan yang jelas, efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan 

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tercapai dengan hasil yang maksimal dengan tetap 

menjaga dan menjamin hak-hak kesehatan masyarakat selama prosesnya. 

Bentuknya dapat berupa pengajuan kompensasi (santunan kecacatan atau kematian) 

untuk penerima vaksin yang dirugikan akibat mengalami Kejadian Ikutan Pasca 

Vaksinasi Covid-19 sebagaimana telah diatur berdasarkan Petunjuk Teknis dan dan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Covid-19. Selain itu juga terdapat perlindungan hukum 

atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran seperti malpraktik oleh vaksinator 

(dokter, perawat, dan bidan) atau pelanggaran standar operasional prosedur oleh 

fasyankes maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada aturan yang bersifat 

khusus terkait bidang profesi terkait atau aturan yang bersifat lex generalis (UU 

Kesehatan, Hukum Administrasi, dan Hukum Perdata) yang akan dilaksanakan 

dalam bentuk gugatan. Serta, ketentuan hukum pidana sebagai ultimum remedium. 

Sebaiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana 

diuraikan diatas, pemerintah harus mengawasi pelaksanaan proses vaksinasi apakah 

telah sesuai standar yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan 

atau tidak. Selain itu, pemerintah juga wajib memastikan bahwa Tenaga Kesehatan 

dan Dokter, serta fasilitas yang berkaitan dengan proses vaksinasi dan 

penanggulangan Covid-19 ini benar-benar terjamin kualitasnya. Hal-hal tersebut 

dilakukan guna mengurangi persepsi negatif masyarakat terkait dengan kebijakan 

wajib vaksin Covid-19 ini. 
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 ABSTRAK 

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang 
mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 
Chiropractic sendiri merupakan salah satu bentuk pengobatan untuk mengatasi gangguan pada 
sistem otot, tulang belakang, dan sistem saraf, serta rasa sakit dan cacat yang dihasilkan dari 
gangguan tersebut. Chiropractor, sebutan praktisi chiropractic, diakui secara hukum di Indonesia. 
Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah  Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 
Tradisional, Chiropractic dikelompokkan ke dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer, 
namun terdapat ketidakjelasan terhadap standarisasi dan keabsahan praktek Chiropractic sebagai 
pengobatan tradisional. Tetapi disisi lain, terdapat banyak klinik Chiropractic yang beroperasi di 
berbagai daerah di Indonesia, dimana dalam pelayanannya sempat terdapat kerugian yang timbul 
sampai menghilangkan nyawa  salah satu pasiennya seperti  pada kasus Allya Siska. Penelitian ini 
dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai chiropractic di Indonesia, 
dimana analisa dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, bentuk 
perizinan praktek pengobatan chiropractic, dan bentuk pertanggungjawaban chiropractor dalam hal 
terjadi malpraktek, serta pihak mana yang kompeten dalam menentukan ada tidaknya kesalahan 
chiropractor atas dugaan malpraktek tersebut. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), menelaah peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat, dan pendekatan kasus (case approach), yaitu 
metode pendekatan berdasarkan kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dipermasalahkan. 
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi chiropractic 
di Indonesia kurang memberikan peran dalam hal penyelesaian sengketa chiropractic di Indonesia. 
Kementerian Kesehatan selaku instansi yang menaungi organisasi tersebut juga kurang memberikan 
pengawasan yang optimal. 

Kata Kunci : Chiropractic, Perlindungan Hukum, Malpraktik, Pengobatan 

Tradisional, Pelayanan Kesehatan. 

ABSTRACT 

Traditional health services are treatment and/or treatment with methods and drugs that refer to 
empirically hereditary experiences and skills that can be accounted for and applied in accordance 
with prevailing norms in society. Chiropractic itself is a form of treatment to treat disorders of the 
muscular system, spine, and nervous system, as well as pain and disability resulting from these 
disorders. Chiropractor, as a chiropractic practitioner, is legally recognized in Indonesia. 
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According to Article 10 of Government Regulation Number 103 of 2014 concerning Traditional 
Health Services, Chiropractic is grouped into complementary traditional health services, but there 
is uncertainty about the standardization and legitimacy of practicing Chiropractic as traditional 
medicine. But on the other hand, there are many Chiropractic clinics operating in various regions 
in Indonesia, where in their services there were losses that occurred until the death of one of their 
patients, as in the case of Allya Siska. The background of this research is to find out how the 
regulation of chiropractic in Indonesia is, where the analysis is carried out by looking at the 
applicable laws and regulations, the form of licensing for the practice of treatment chiropractic, and 
the form of responsibility of the chiropractor in the event of malpractice, as well as which party is 
competent in determining whether there is error or not. chiropractor on the alleged malpractice. 
The research method in this journal uses a statutory approach, examines laws and regulations 
related to the legal issues raised, and a case approach, which is a case-based approach method 
related to the legal issue in question. Based on the facts found, it can be concluded that the 
professional organization chiropractic in Indonesia does not provide a role in resolving disputes 
with chiropractic in Indonesia. The Ministry of Health as the agency that oversees the organization 
also does not provide optimal supervision. 

Keywords: Chiropractic, Legal Protection, Malpractice, Traditional Medicine, 

Health Services. 
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I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  

Kesehatan berdasarkan World Health Organization (WHO) adalah kondisi 
tercipta kesejahteraan baik fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit 
atau kecacatan1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan 
yang harus diwujudkan bagi setiap orang. Dimana Negara memegang peran penting 
dalam terwujudnya hal tersebut. Pada konstitusi Negara Indonesia, Pasal 28H (1) 
jo. Pasal 34 (3) UUD NRI 1945, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan2. Serta dalam hal ini Negara sebagai pihak 
yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak. Kemudian dipertegas lagi pada Penjelasan Umum UU 
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), bahwa kesehatan sebagai 
hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan 
kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat 
secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, 
berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut 
perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang 
memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Hal tersebut 
perlu diikuti pula dengan penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan 
pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan 
kerja sama lintas sektor, dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat 
dan daerah. Penguatan regulasi sangat penting karena berkaitan langsung dengan 
eksistensi perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, 
baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak 
langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri.  

Pelayanan Kesehatan di Indonesia sangat beragam, sebagaimana diatur pada Pasal 
1 angka 12, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 

                                                
1Department of Mental Health and Substance Dependence World Health Organization, 

‘Kesehatan Mental dalam Kedaruratan’, (World Health Organization Geneva, 2003) 

<https://www.who.int/mental_health/resources/mental_health_in_emergenices_bahasa.pdf> 

diakses pada 25 Juli 2021.  
2 Pasal 28H (1) jo. Pasal 34 (3) UUD NRI 1945 

 



 

 104 

Kesehatan), terdiri dari: Pelayanan kesehatan promotif, Pelayanan kesehatan 
preventif, Pelayanan kesehatan kuratif, Pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan 
Pelayanan kesehatan tradisional.3 Definisi Chiropractic menurut C.M. Lott, yaitu 
salah satu pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, sebagai salah satu bentuk 
pengobatan untuk mengatasi gangguan pada sistem otot, tulang belakang, dan 
sistem saraf, serta rasa sakit dan cacat yang dihasilkan dari gangguan tersebut. 
Chiropractic adalah sebuah sistem terapi berdasarkan premis bahwa struktur dan 
fungsi dalam tubuh manusia terkait erat dan, khususnya, hubungan antara tulang 
belakang dan sistem saraf adalah yang paling penting. 4  World Federation of 
Chiropractic, 2001 mendefinisikan Chiropractic sebagai profesi kesehatan 
berkaitan dengan diagnosis, pengobatan dan pencegahan gangguan mekanis pada 
sistem muskuloskeletal, dan efek dari gangguan ini pada fungsi sistem saraf dan 
kesehatan umum dimana penekanan perawatan manual pada penyesuaian tulang 
belakang dan manipulasi sendi serta jaringan lunak lainnya. 5  Praktisi dari 
Chiropractic disebut sebagai Chiropractor. Beberapa Chiropractors memandang 
chiropractic sebagai "bentuk alternatif perawatan kesehatan"6, tetapi di sebagian 
besar negara, chiropractic dipandang sebagai tambahan daripada pengganti 
pengobatan konvensional. Chiropractor memiliki pengakuan hukum di sekitar 
separuh dunia, sedangkan di separuh lainnya, pengakuan tersebut kurang. Di India, 
Cina, bekas Rusia, sebagian Eropa, dan sebagian besar Afrika Selatan, chiropractic 
tidak diakui secara hukum. 

Chiropractic di Indonesia telah diakui secara hukum. Pada praktiknya sudah 
ada Perhimpunan Chiropraksi Indonesia (Perchirindo) yang didirikan pada tahun 
2005. Perchirindo merupakan organisasi khusus yang membidangi chiropraksi dan 
mitra pemerintah di bidang kesehatan sehingga bertanggung jawab kepada 
Kementerian Kesehatan. Praktik chiropractic memiliki izin dari Dinas Kesehatan 
setempat. Namun, izin yang dikeluarkan sebagai pengobatan tradisional (battra).7 
Berdasarkan histori Chiropractic di Indonesia, diketahui dalam keterangan dokter 

                                                
3 Pasal 1 angka 12, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
4 C.M. Lott, Integration of chiropractic in the Armed Forces health care system Mil Med, 

161 (1996), pp. 455-459 
5  World Federation of Chiropractic, ‘Definition of Chiropractic’, (DWFC Dictionary 

Definition, 2001)  
<https://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=110
&lang=en> diakses pada 26 Juli 2021.  

6 R.E. Gay C.-S. Yuan, E.J. Bibber, A.B. Brent (Eds.), Textbook of complementary and 
alternative medicine (2nd ed.), (Informa Healthcare, 2006). 

7Dian Maharani, ‘Seluk Beluk “Chiropractic” di Indonesia’ (Health Kompas, 8 Januari 
2016) <https://health.kompas.com/read/2016/01/08/095100423/Seluk-
beluk.Chiropractic.di.Indonesia.> diakses pada 20 Juli 2021.  
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yang juga merupakan Chiropractor, dr Tinah Tan, bahwa di Indonesia chiropraksi 
dikenal sejak tahun 2000. Saat itu belum ada Kedokteran Komplementer di 
Indonesia (KKI), karena KKI baru terbentuk di tahun 2007. Dimana saat masuk ke 
Indonesia chiropraksi berada di bawah pengobatan tradisional. Kemudian terkait 
pertanyaan: apakah benar chiropractic tidak masuk dalam ilmu kedokteran? 
menurut dr Tinah Tan, chiropraksi termasuk baru di Indonesia dan memang tidak 
masuk dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. 8  Terkait pendidikan 
chiropractic, meski di Indonesia belum diakui sebagai ilmu kedokteran, para 
chiropractor Indonesia memiliki dasar medis. Sebab, syarat untuk dapat mengikuti 
pendidikan chiropractor di Indonesia adalah lulusan kedokteran. Sejak tahun 2009, 
para dokter yang ingin menjadi chiropractor harus menempuh pendidikan di 
Biomechanical Medicine Conversion Course (BMCC) Jakarta. Dimana pendidikan 
pada BMCC mempelajari mengenai teknik chiropractor hingga bagaimana 
prosedur yang dilakukan.9 

 Sehingga dalam hal ini, Chiropractic dapat dikelompokkan ke dalam 
pelayanan kesehatan tradisional komplementer sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Pemerintah  Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional ̀ 9PP 
Pelayanan Kesehatan Tradisional). Namun terdapat ketidakjelasan terhadap 
standarisasi dan keabsahan praktek Chiropractic sebagai pengobatan tradisional. 
Akan tetapi, pada praktiknya telah banyak klinik Chiropractic yang telah beroperasi 
di berbagai daerah di Indonesia, dimana dalam pelayanannya sempat terdapat 
kerugian yang timbul sampai menghilangkan nyawa  salah satu pasiennya seperti 
pada kasus Allya Siska. Dimana penegakan hukum dalam kasus tersebut belum 
dapat secara maksimal terlaksana, utamanya karena kurangnya peran organisasi 
profesi chiropractic di Indonesia dan pengawasan yang tidak optimal dari 
Kementrian Kesehatan selaku instansi yang menaunginya, ditambah dengan 
regulasi terkait Chiropractic di Indonesia yang kurang kuat sehingga perlindungan 
terhadap masyarakat penerima pelayanan Chiropractic tidak cukup memberikan 
kepastian hukum. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Apakah chiropractic termasuk dalam bentuk pelayanan kesehatan 

tradisional menurut hukum Indonesia? 

                                                
8 Desy Sulistyawati, ‘Chiropractic Baru Dikenal di Indonesia Sejak 2000’ (Republika, 12 Januari 
2016)  <https://republika.co.id/berita/leasure/info-sehat/o0tikw328/chiropractic-baru-dikenal-di-
indonesia-sejak-2000> diakses pada 27 Juli 2021.  
9 https://health.kompas.com/read/2016/01/08/095100423/Seluk-beluk.Chiropractic.di.Indonesia. 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pelayanan kesehatan tradisional 

chiropractic di Indonesia? 

 
1.3 Dasar Hukum 

1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 

1.3.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

1.3.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

1.3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

1.3.5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

1.3.6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
 
1.3.7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 
1.3.8 Peraturan Pemerintah  Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 
Kesehatan Tradisional 
 
1.3.9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Tradisional Komplementer 
 
1.3.10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 

 
 
II. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL CHIROPRACTIC DI 
INDONESIA  
 
2.1 Chiropractic sebagai bentuk pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia  
 Chiropractic atau pijat tulang merupakan prosedur pengobatan secara 
manual yang menerapkan kekuatan yang diarahkan ke segmen sendi hipomobil 
yang disfungsional, dan membutuhkan keterampilan yang dikembangkan bertahun-
tahun dan intensif dengan pendidikan chiropraktik. Sederhananya, chiropractic 
adalah suatu metode perawatan untuk mengatasi gangguan pada sistem otot dan 
tulang belakang (muskuloskeletal) dan sistem saraf, serta rasa sakit dan cacat yang 
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dihasilkan dari gangguan tersebut. Prinsip utama metode ini adalah perlakuan dan 
penyesuaian rangka tubuh serta struktur-struktur pendukung yang mampu 
mengatasi gangguan, rasa sakit dan cacat yang dihasilkan oleh gangguan, serta 
mendukung kesehatan total. Unsur utama dari perawatan adalah tulang belakang, 
tetapi sendi, otot-otot dan susunan saraf di sekitar tulang belakang juga dilibatkan 
dalam proses penyembuhan.  

Berkaitan dengan chiropractic sebagai suatu pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diakui di Indonesia, pada Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan), 
dibuka berbagai kemungkinan jenis tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Selain 
itu, pada Pasal 1 angka 12, 13, 14, 15, dan 16 UU Kesehatan, disebutkan mengenai 
jenis pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Pelayanan kesehatan tersebut, 
yaitu: 

1. Pelayanan kesehatan promotif  
2. Pelayanan kesehatan preventif  
3. Pelayanan kesehatan kuratif  
4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif  
5. Pelayanan kesehatan tradisional  

 Pengelompokan chiropractic sendiri memang tidak disebutkan secara 
eksplisit dimasukkan dalam kategori apa, hal ini dapat dikarenakan prakteknya di 
Indonesia yang masih minim.  

Meskipun begitu, dengan melihat pengertian chiropractic dan 
menyesuaikannya dengan masing-masing pengertian tersebut, yang paling 
mendekati dengan metode chiropractic sebagai prosedur pengobatan manual adalah 
jenis pelayanan kesehatan tradisional yang pengobatan dan/atau perawatan dengan 
cara mengacu pada pengalaman dan keterampilan, serta jenis pelayanan kesehatan 
kuratif karena berupa pengobatan untuk penyembuhan. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa chiropractic sebagai pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia yang 
kuratif.  
 Pelayanan kesehatan tradisional sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris  
Kesehatan tradisional yang manfaat serta keamanannya terbukti secara 
empiris. 10  Orang yang melakukan disebut sebagai Penyehat Tradisional 
yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman 
turun temurun atau pendidikan non formal.  

2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

                                                
10 Pasal 1 Angka 1 PP No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 
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Kesehatan tradisional yang penerapannya memanfaatkan biomedis dan 
biokultural, manfaat dan keamanannya juga terbukti secara ilmiah.11 Orang 
yang mengabdikan diri dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional adalah tenaga kesehatan 
tradisional yang dibagi menjadi tenaga kesehatan tradisional profesi dan 
tenaga kesehatan tradisional vokasi. 

3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi  
Pelayanan kesehatan yang menggabungkan (mengkombinasi) pelayanan 
kesehatan tradisional komplementer dengan pelayanan kesehatan 
konvensional dalam suatu keadaan sebagai pelengkap maupun pengganti.12 
Dalam prakteknya, untuk dapat menjadi chiropractor di Indonesia melalui 

beberapa tahapan. Syarat utama untuk menjadi chiropractor di Indonesia adalah 
lulusan kedokteran. Yang kemudian harus mempelajari teknik dan prosedur 
chiropractic dengan menempuh pendidikan di BMCC Jakarta. 13  Dimana 
pendidikan tersebut memakan waktu tiga semester dan diluar negeri dipersamakan 
dengan program pascasarjana S2.  Perchirindo yang merupakan organisasi khusus 
di bidang chiropractic yang bekerja sama dengan pemerintah di bawah kementerian 
kesehatan. Perhimpunan ini mengeluarkan sertifikat  sebagai bukti adanya 
kemampuan atau kompetensi yang dimiliki seseorang sebagai chiropractor.  

Berdasarkan pengertian dan praktek chiropractic di Indonesia, chiropractic 
dapat dimasukan pada jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer. 
Dimana untuk dapat menjadi chiropractor, seseorang harus menempuh pendidikan 
khusus di BMCC dan harus lulusan kedokteran, dimana ini sesuai dengan 
penjelasan tenaga kesehatan tradisional yang memiliki pendidikan minimal D3 dan 
memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dimana chiropractic sendiri 
menggunakan penguasaan anatomi dan ilmu saraf karena metodenya berkaitan 
dengan sistem otot dan tulang belakang.  

Meskipun sudah menempuh pendidikan dan mendapatkan sertifikat dari 
Perchirindo, untuk dapat berpraktik, chiropractor sebagai tenaga kesehatan 
tradisional harus memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 
(SIPTKT) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) 
sebagai bukti adanya kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan 
Tradisional Komplementer.  
 Pelayanan kesehatan tradisional sendiri dapat dibedakan berdasarkan cara 
perawatannya, yaitu yang dilakukan menggunakan keterampilan dan/atau ramuan, 
sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU Kesehatan jo. Pasal 12 PP Pelayanan Kesehatan 

                                                
11 Pasal 1 Angka 2 PP No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 
12 Pasal 1 Angka 3 PP No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 
13  https://health.kompas.com/read/2016/01/08/095100423/Seluk-

beluk.Chiropractic.di.Indonesia. 
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Tradisional, Chiropractic menggunakan metode manual yang menerapkan 
kekuatan yang diarahkan ke segmen sendi hipomobil yang disfungsional, masuk 
dalam cara perawatan yang menggunakan keterampilan dalam pelayanannya. 
Disebutkan secara eksplisit juga bahwa chiropractor diklasifikasikan sebagai 
pengobat tradisional keterampilan pada Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan 
Tradisional  (Kepmenkes 1076/MENKES/SK/VII/2003). Sehingga chiropractic 
merupakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang kuratif dengan cara 
perawatan/pengobatan dengan menggunakan keterampilan. 
  
 
III. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN 
TRADISIONAL CHIROPRACTIC DI INDONESIA  
  
3.1 Hubungan hukum antara pasien dengan chiropractor 

Hubungan antara tenaga kesehatan tradisional dengan pasien14 terdapat 2 (dua) pola 

hubungan, yakni pola hubungan vertikal dan pola hubungan horizontal yang 

kontraktual. 15  Hubungan vertikal berarti bahwa kedudukan tenaga kesehatan 

tradisional tidak sederajat dengan pasien sebagai penerima manfaat jasa pelayanan 

kesehatan. Sedangkan dalam hubungan horizontal kontraktual, kedudukan antara 

tenaga kesehatan tradisional dan pasien berada tingkatan yang sama. 

Pada konteks hubungan antara dokter dan pasien, Seojono Soekanto berpendapat 

bahwa hubungan hukum tersebut pada dasarnya adalah hubungan hukum 

keperdataan.16 Hal ini dikarenakan pasien datang kepada dokter dengan harapan 

bahwa dokter dapat membantunya mengatasi permasalahannya, dan ia dapat 

menggunakan jasanya sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, dokter akan 

                                                
14 Batasan dalam penulisan ini adalah pasien/klien selaku pihak yang mendapatkan manfaat 

dari pelayanan kesehatan tradisional. Jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pasien adalah 
setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter 
gigi, maka penggunaan istilah pasien tentu saja bertentangan karena pengetahuan serta keterampilan 
chiropractor tidak didasarkan pada pendidikan kedokteran maupun kedokteran gigi. Namun 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Tradisional 
menggunakan istilah pasien/klien terhadap orang yang menggunakan jasa penyehat tradisional. 

15 Syifa Alam, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan 
Tradisional’ (2018) Media Iuris Vol. 1 No. 3, 518. 

16 Soejono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan (Remadja Karya 1983), 4.  
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berusaha untuk mengobati dan/atau menyembuhkan penyakit tersebut.  Lebih 

lanjutnya Seojono Soekanto berpendapat bahwa hubungan keperdataan adalah 

hubungan hukum dilakukan oleh para pihak yang memiliki derajat yang sama.  

Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien tersebut yang disebut 

sebagai transaksi terapeutik yang didasarkan pada perjanjian terapeutik. Perjanjian 

terapeutik merupakan sebuah perjanjian yang memberikan wewenang kepada 

dokter, berdasarkan keahliannya, untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap 

pasien.17 Perbedaan perjanjian a quo dengan perjanjian lain adalah objeknya, yakni 

berupa sebuah upaya dalam bentuk obat, terapi untuk menyembuhkan pasien18. 

Namun inti dari pelaksanaan perjanjian terapeutik, seperti hal nya perjanjian-

perjanjian lain pada umumnya, adalah untuk pemenuhan sebuah prestasi.19 

Dalam sebuah transaksi terapeutik, tenaga kesehatan tidak memastikan atas 

keberhasilan bahwa pasien akan sembuh karena pelayanan kesehatan yang mereka 

(Resultaat Verbintenis), melainkan perjanjian tersebut menimbulkan prestasi bagi 

para tenaga kesehatan untuk memberikan upaya terbaiknya demi menyembuhkan 

pasien tersebut didasarkan pada keterampilan dan keahliannya (Inspanning 

Verbintenis).20 

Dikaitkan dengan praktik chiropractic, hubungan hukum antara chiropractor 

dengan pasien dapat terbentuk karena didasarkan pada sebuah perjanjian. Pasalnya 

dalam suatu perjanjian teraputik oleh chiropractor dengan pasiennya merupakan 

perikatan usaha (inspanning verbintenis). Perjanjian ini terbentuk didasarkan atas 

kepercayaan pasien terhadap chiropractor untuk melakukan prestasi guna mencapai 

suatu tujuan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya di dalam bidang 

pengobatan tradisional chiropractic. 

                                                
17 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, (PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017) 54. 
18 Dwiky Akbar Nugroho, ‘Perjanjian Terapeutik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum 

Terhadap Dokter’, (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2021). 
19 Dalam pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa prestasi diindikasikan pada 

tindakan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. 
20 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (PT 

Citra Aditya Bakti 1997). [30]. 
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Hubungan hukum antara tenaga kesehatan tradisional dengan pasien terlihat secara 

eksplisit pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

(Permenkes 15/2018), dan Kepmenkes nomor: 1076/MENKES/SK/VII/2003 

tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Terkandung dalam Pasal 38 serta 

Pasal 15 ayat (1) dan (3) bahwa setiap rujukan maupun tindakan pengobatan yang 

akan dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional harus mendapatkan persetujuan 

dari pasien ataupun dari keluarga pasien.  
 
3.2 Tanggung jawab chiropractor  

 Tanggung jawab dalam kamus hukum, diartikan sebagai keharusan untuk 
melaksanakan yang diwajibkan kepadanya.21 Menurut Ridwan Halim, tanggung 
jawab hukum merupakan suatu akibat lanjutan dari pelaksanaan peranan, baik 
peranan yang merupakan hak dan kewajiban atau berupa kekuasaan.22 Maka dapat 
dikatakan bahwa tanggung jawab merupakan suatu keadaan dari akibat atas 
perbuatan yang dilakukan, baik perbuatan atas dasar perjanjian ataupun suatu 
kekuasaan. 

Chiropractor memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, baik 
berkaitan dengan hukum perdata mengenai hubungan kontraktual antara tenaga 
kesehatan dengan pasien, hukum administrasi berkaitan dengan perizinan, serta 
hukum pidana sebagai ultimum remedium penyelesaian sengketa yang terjadi.  

 Pada perjanjian yang dilakukan, bukan menjanjikan hasil berupa 
kesembuhan, melainkan berupa pelayanan yang terbaik. Tenaga kesehatan 
berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan 
pasien. Pasal 61 UU Tenaga Kesehatan juga menyebutkan secara eksplisit 
keharusan melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan pasien dalam pelayanan 
kesehatan dan tidak menjanjikan hasil. Sehingga, jika terjadi sesuatu yang tidak 
diinginkan, baik ketidaksembuhan, kecacatan, atau hilangnya nyawa, dapat 

                                                
21 Ginura Anggayasti, ‘Tanggung Jawab Chiropractic First Terhadap Malpraktek Yang 

Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’, 
Skripsi, (Universitas Pasundan 2017). [41] dikutip dari Andi Hamzah, Kamus Hukum (Ghalia 
Indonesia, 2005). 

22 Ibid., hlm. 42  
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merupakan pelanggaran kewajiban memberikan pelayanan yang terbaik pada 
pasien. Meskipun begitu, berkemungkinan akibat tersebut merupakan suatu resiko.  

Risiko merupakan ketidakpastian berkaitan dengan peristiwa dan dampak 
yang berpengaruh pada hasil suatu tindakan, sehingga, jika sudah sesuai dengan 
prosedur, tetapi ada resiko, maka hasil bukanlah tanggung jawab dari tenaga 
kesehatan. Dalam menentukan penyebab hal yang tidak diinginkan, digunakan 
pendapat dari organisasi profesi atau ahli berkaitan dengan penentuan adanya 
pelanggaran prosedur atau merupakan resiko. Di Indonesia sendiri sudah ada 
organisasi profesi chiropractor, tetapi dalam prakteknya, masih kurang berperan.  

 Tanggung jawab chiropractor dalam upaya pemenuhan kewajibannya 
sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang 
tidak dilaksanakan atau tercapai, dimana dapat digugat keperdataan. Baik dengan 
wanprestasi ataupun Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Wanprestasi dapat 
menggunakan dasar tidak terpenuhinya perjanjian yang telah dibuat. PMH 
menggunakan dasar peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, PMH adalah perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
Dikenal 3 kategori PMH, yaitu: 

a. PMH karena kesengajaan  
b. PMH tanpa kesalahan  
c. PMH karena kelalaian  

Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan dan Pasal 58 UU Kesehatan juga 
menyebutkan mengenai dapat meminta atau menuntut ganti rugi tenaga kesehatan 
yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan 
kesehatan yang diterimanya. 

 Di bidang administrasi, terdapat kewajiban legalitas seorang chiropractor 
untuk dapat diakui pemerintah dan berwenang untuk melakukan prakteknya 
berkaitan dengan perizinan. Terdapat juga kewajiban untuk melakukan pencatatan 
dan pelaporan berkaitan dengan informasi klien yang “berobat” kepada dinas 
kesehatan. Dalam hal terjadinya pelanggaran, dapat dikenakan sanksi administratif 
sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Permenkes 15/2018, meliputi: 

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. rekomendasi pencabutan STRTKT dan SIPTKT; 
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atau 

d. pencabutan STRTKT dan SIPTKT; dan 
e. pencabutan izin penyelenggaraan.23 

 Tanggung jawab chiropractor dalam pidana berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana. Pidana merupakan jalan terakhir dalam suatu 

sengketa. Hal ini secara eksplisit disebutkan pada Pasal 78 UU Tenaga Kesehatan 

yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dan 

menyebabkan kerugian maka perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu 

dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tetapi, tidak menutup 

kemungkinan untuk tetap melakukan penuntutan ataupun gugatan. Sehingga, dalam 

hal terjadinya kesalahan dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban pidana 

chiropractor yaitu: 

1. Dalam hal kelalaian 

Dimana melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan prosedur dan 

aturan yang berlaku. Yang digunakan pada tenaga kesehatan tradisional 

chiropractor adalah aturan umum dalam KUHP, antara lain: 

1. Pasal 359 

Karena kesalahan berupa kealpaan menyebabkan orang meninggal 

dunia. 24 

2. Pasal 360 

Karena kesalahan berupa kealpaan menyebabkan orang mendapat 

luka-luka berat. Atau menyebabkan luka-luka yang menimbulkan 

                                                
23 Pasal 46 (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2018  tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 
24 Pasal 359 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu 

tertentu.25 

3. Pasal 361 

Berkaitan dengan kesalahan berupa kealpaan yang menyebabkan 

kematian atau luka berat tetapi dilakukan dalam menjalankan suatu 

jabatan atau pekerjaan, maka pidana akan ditambah dengan 

sepertiga dan dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaanya.26 

2. Dalam hal kesengajaan 

Meskipun bukan bentuk kesalahan yang umum terjadi dalam pelayanan 

kesehatan, seperti kelalaian prosedur, tidak menutup kemungkinan adanya 

kesengajaan dengan berbagai motif dalam praktek ini. Aturan yang dapat 

digunakan antara lain: 

1. Pasal 351 

Penganiayaan, yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, sampai 

mengakibatkan kematian. Dimana penganiayaan ini disamakan pula 

dengan merusak kesehatan.27 

2. Pasal 352 

Penganiayaan pada Pasal 353 dan Pasal 356 yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaanya dianggap sebagai penganiayaan ringan. Dimana 

                                                
25 Ibid., Pasal 360 KUHP 
26 Ibid., Pasal 361 KUHP 
27 Ibid., Pasal 351 KUHP 

 



 

 115 

ditambah sepertiga bagi yang melakukan penganiayaan terhadap 

orang yang bekerja padanya.28 

3. Pasal 353 

Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, baik yang 

mengakibatkan luka berat hingga kematian.29 

4. Pasal 354 

Berkaitan dengan melukai berat orang lain, termasuk sampai 

mengakibatkan kematian.30 

5. Pasal 355 

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 

termasuk yang mengakibatkan kematian.31 

 Meskipun begitu, terdapat keadaan yang dapat membebaskan 

pertanggungjawaban  chiropractor dalam hal mengakibatkan pasien mengalami 

kematian atau kecacatan. Salah satunya adalah tindakan pelayanan kesehatan yang 

bukan didasari hubungan kontraktual tetapi karena kewajiban pada saat keadaan 

darurat, keadaan yang memiliki dua atau lebih kepentingan yang bertolak belakang 

dalam hal menyelamatkan nyawa. Chiropractor yang tidak memiliki kompetensi 

melakukan tindakan penyelamatan menjadi memiliki kewajiban untuk melakukan 

tindakan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dimana tenaga 

kesehatan yang berada dalam posisi itu tidak dapat mengelak dari kewajiban 

tersebut. Sehingga, dalam hal keadaan darurat mengakibatkan kerugian pada orang 

yang ditangani, akan dimungkinkan untuk tidak dapatnya tenaga kesehatan, dalam 

hal ini chiropractor, untuk bertanggung jawab. 

                                                
28 Ibid., Pasal 352 KUHP 
29 Ibid., Pasal 353 KUHP 
30 Ibid., Pasal 354 KUHP 
31 Ibid., Pasal 355 KUHP 
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3.3 Tanggung Jawab dan Perizinan Tempat Praktik 

Klinik merupakan bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tempat 

dilaksanakannya praktik pelayanan kesehatan. Terkait Tanggung jawab tempat 

praktik, tidak terlepas dari Izin sebagai salah satu prasyarat dapat terlaksananya 

praktik pelayanan kesehatan. Dimana pemerintah bertindak sebagai bestuur yang 

mengatur terkait Izin dan sebagai pihak yang memberikan persetujuan pemberian 

Izin dengan berdasarkan pada norma Hukum Administrasi sebagaimana diatur 

dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan demi terciptanya 

kepastian hukum.32 

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kesehatan, 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. 33 

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Chiropractic termasuk 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, sehingga klinik chiropractic 

termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang disebut Griya Sehat sesuai 

Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 11 (2) Permenkes 15/2018. Griya Sehat adalah Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menyelenggarakan perawatan/ pengobatan 

tradisional dan komplementer oleh Tenaga Kesehatan Tradisional. 34 

Terkait Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan UU Kesehatan 

diatur pada Pasal 30: 

                                                
32 Tatik Sri Djatmiati, ‘Prinsip Izin Usaha industri di Indonesia’, Disertasi, (Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga  2004). [1]. 
33 Pasal 1 angka 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
34 Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 11 (2) Permenkes No. 15 Tahun 2018  tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 
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(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. 35 

Dalam Pasal 30 (5),  ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 

ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Akan tetapi, ketentuan tersebut 

telah diubah oleh ketentuan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

yang mengubah ketentuan Pasal 30 UU Kesehatan sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 30 (perubahan) 

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

                                                
35 Op.cit., Psl. 30 UU Kesehatan 
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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 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. 

Kemudian, UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 35 UU 

Kesehatan yang mengatur terkait Wewenang Pemerintah Daerah untuk 

menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian 

izin beroperasi di daerahnya, sehingga berbunyi:  

Pasal 35  

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan Perizinan 

Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah. 36 

Dalam hal ini, telah terjadi pemusatan urusan perizinan kepada Pemerintah 

Pusat melalui Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. 

                                                
36 Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (perubahan Pasal 30 dan Pasal 35 

UU Kesehatan) 
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Walaupun tidak sepenuhnya wewenang Pemerintah Daerah dihapus, karena 

berdasarkan Perubahan Pasal 30 (4) UU Kesehatan dalam UU Cipta Kerja dapat 

dimungkinkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. 

Akan tetapi, otonomi Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya terlaksana karena 

norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pemberian Perizinan Berusaha tersebut 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Terkait Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer, yaitu Griya Sehat berdasarkan Permenkes 15/2018 diatur pada 

Pasal 24: 

Pasal 24 

(1) Setiap Griya Sehat harus memiliki izin penyelenggaraan. 

(2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh Institusi Pemberi Izin.  

(3) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 

memenuhi persyaratan. 37 

Izin penyelenggaraan didapatkan melalui permohonan kepada Instansi 

Pemberi Izin sesuai ketentuan Pasal 26 Permenkes 15/2018. Yang kemudian akan 

diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin Keputusan sesuai Pasal 27 Permenkes 

15/2018 yang dapat berupa penerbitan izin, penolakan izin, atau pemberitahuan 

untuk kelengkapan berkas.  

Dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa atas Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Chiropractic, berdasarkan Pasal 46  Permenkes 15/2018, Griya sehat 

sebagai tempat praktik, dapat dijatuhi sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, 

kepala dinas kesehatan daerah provinsi, Bupati/Walikota, kepala dinas kesehatan 

                                                
37 Op.cit., Psl. Pasal 24 Permenkes No. 15 Tahun 2018  tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 
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daerah kabupaten/kota, dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas 

pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangannya. 

Terkait sanksi administratif yang dapat diberikan pada Griya Sehat yaitu teguran 

lisan, tertulis, dan pencabutan Izin Penyelenggaraan.38 

3.4 Studi Kasus Allya Siska 

3.4.1 Kasus Posisi 

Allya Siska Nadya pertama kali datang ke klinik Chiropractic First cabang 

Mall Pondok Indah 1, Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2015. Dari foto X-ray yang 

diberikan, Allya ada cacat bawaan yang mengakibatkan tulang lehernya mengalami 

pembengkokan ke depan. Riwayat medis menyebutkan adanya  tekanan darah 

tinggi dan demam berdarah. Dalam kunjungannya, Allya mengeluhkan sakit leher, 

sakit pinggang, pundak kaku, dan telinga berdenging. Pada kunjungan pertama, 

Allya “dipijat tulang” oleh Randall Cafferty, chiropractor dengan lisensi dari 

Amerika Serikat dan membuatnya merasa lebih baik. Keesokannya, pada siang hari,  

6 Agustus 2015, dilakukan perawatan kedua. Karena ada urusan, Allya melakukan 

perawatan ketiga pada malam harinya. Setelah melakukan perawatan, Allya tidak 

mengeluhkan sakit atau gejala apa pun.  

Pada dini hari, Allya dilarikan ke UGD RSPI. Tetapi, kondisinya semakin 

menurun, hingga pukul 05.45 pada 7 Agustus 2015, setelah dilakukan pompa 

jantung oleh dokter, Allya meninggal dunia.  

Berdasarkan hasil diagnosis dokter ditemukan bahwa pembuluh darah 

bagian leher Allya pecah. Keluarga melaporkan kasus dugaan malpraktek ke Polda 

Metro Jaya pada 12 Agustus 2015. Kemudian diketahui bahwa Randall sudah 

kembali ke Amerika. Dari investigasi Dinas Kesehatan DKI, ditemukan fakta 

bahwa klinik Chiropractic First tidak mempunyai izin. Bahkan, sertifikat Randal 

di Amerika sudah dicabut karena adanya pelanggaran.  

                                                
38 Ibid., Psl. 46 
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3.4.2 Analisa 

 Istilah malpraktik tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meskipun begitu terdapat beberapa 

pendapat ahli yang menjelaskan mengenai malpraktik itu sendiri. Namun menurut 

Jusuf Hanafiah malpraktek merupakan “kelalaian seorang dokter untuk 

mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim 

dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran 

dilingkungan yang sama.”39 

Pada kasus ini, dalam laporan yang ada didasarkan pada Pasal 359 KUHP. 

Berdasarkan kasus posisi yang ada, selain dapat dikategorikan dengan delik Pasal 

359 KUHP, berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan kematian, dapat pula 

dikaitkan dengan Pasal 361 KUHP, berkaitan dengan kesalahan berupa kealpaan 

yang menyebabkan kematian atau luka berat tetapi dilakukan dalam menjalankan 

suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana akan ditambah dengan sepertiga dan 

dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaanya. 

Syarat berpraktik seorang tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia 

sendiri diatur pada Pasal 52 PP Pelayanan Kesehatan Tradisional jo. Pasal 54 UU 

Tenaga Kesehatan. Pada Pasal 54 ayat (4) UU Tenaga Kesehatan, salah satu syarat 

adalah adanya penilaian kemampuan untuk melakukan praktik yang dinyatakan 

dengan surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi 

kompetensi dan Sertifikat Kompetensi. Dimana secara nyata, Randal sendiri sudah 

tidak memiliki sertifikat kompetensinya sebagai chiropractor.  

Hanya dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka Randal dapat 

dikenakan sanksi administratif pada Pasal 82 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan. Pada 

Pasal 53 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan dan Pasal 52 PP Pelayanan Kesehatan 

Tradisional, disebutkan secara eksplisit bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

                                                
39 Jusuf Hanafiah, M.Yusuf dan Amri Amir, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, 

(EGC 1999). [87]. 
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Tradisional, yang mana merupakan tempat tenaga kesehatan tradisional melakukan 

prakteknya, dapat mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai 

dengan persyaratan yang ada.  

Pada pembahasan sebelumnya sudah secara jelas bahwa terdapat syarat 

yang tidak dipenuhi oleh Randal untuk dapat melakukan praktik di Indonesia. 

Tetapi secara nyata, Chiropractic First telah mempekerjakan dan 

“mendayagunakan” Randal di kliniknya untuk melakukan praktik chiropractic 

yang dia tidak berwenang atau mempunyai izin untuk melakukannya. Dimana 

Chiropractic First sepatutnya mengetahui mengenai pencabutan sertifikat milik 

Randal di Amerika.  

Eksistensi perchirindo sebagai salah satu pihak yang mengeluarkan 

sertifikat chiropractor, sudah sepatutnya andil dalam hal terjadi sengketa akibat 

pelaksanaan pelayanan praktik chiropractic. Berdasarkan histori penyelesaian 

sengketa chiropractic di Indonesia, khususnya pada kasus Allya siska, dapat 

diketahui bahwa adanya organisasi Chiropractor di Indonesia sangat jarang 

diketahui oleh masyarakat. Karena mengenai pelayanan kesehatan tradisional 

Chiropractic sendiri juga tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya. Sehingga 

dapat diketahui bahwa eksistensi perchirindo tidak cukup berperan dalam 

penyelesaian kasus ini. 

Pemerintah dalam hal melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan 

tradisional diatur dalam Kesehatan Tradisional Pasal 75 jo. Pasal 78 PP Pelayanan 

Kesehatan Tradisional.  

Tanggungjawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan tradisional sendiri 

ditegaskan pada Pasal 59 Ayat (2) UU Kesehatan bahwa pelayanan kesehatan 

tradisional ini dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat 

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan 

norma agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan 

kesehatan tradisional baik itu yang menggunakan keterampilan maupun ramuan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 60 UU Kesehatan mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang 

melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi 

untuk terlebih dahulu mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. 

Lebih lanjutnya di pengaturan Pasal 61 UU Kesehatan dinyatakan bahwa 

masyarakat mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk dapat 

mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan 

tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, dan 

bahwa Pemerintah wajib mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional 

tersebut dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan 

masyarakat. 

Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 juga mengatur bagi setiap 

pihak yang akan melakukan pekerjaan pelayanan pengobatan tradisional wajib 

mendaftarkan diri ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat untuk 

memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dengan tujuan agar 

pelayanan kesehatan tradisional tersebut berada dalam pengawasan pemerintah. 
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IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Chiropractic menurut hukum Indonesia termasuk sebagai bentuk pelayanan 

kesehatan tradisional, yaitu pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Hal ini 

berdasarkan bagaimana Chiropractic dilakukan, cara mendapatkan keahliannya, 

ciri lain praktik tersebut di Indonesia, serta pengaturan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, PP Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, Permenkes 15/2018. Serta secara eksplisit pada Pasal 3 

Kepmenkes 1076/MENKES/SK/VII/2003, diatur bahwa chiropractic termasuk 

pelayanan kesehatan tradisional keterampilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

chiropractic merupakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang 

kuratif dengan cara perawatan/pengobatan dengan menggunakan keterampilan. 

 
Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum dari Chiropractic di 

Indonesia sendiri sebenarnya masih menggunakan aturan umum, baik berkaitan 

dengan kesalahan yang menyebabkan orang luka pada KUHP, ganti kerugian pada 

KUHPerdata maupun UU Kesehatan, serta pelanggaran administrasi pada PP 

Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Permenkes 15/2018. Meskipun begitu, 

sebenarnya aturan yang ada sudah mencangkup sebagian besar dari permasalahan 

atau sengketa yang dimungkinkan timbul dari tindakan Chiropractic. Akan tetapi, 

aturan berkaitan dengan pengaturan khusus, kode etik, ataupun standar prosedur 

Chiropractic sendiri masih kurang. Dimana pada praktiknya  di lapangan, 

perlindungan hukum terhadap masyarakat penerima pelayanan Chiropractic tidak 

cukup memberikan kepastian hukum. Selain itu juga, berkaitan dengan organisasi 

profesi Chiropractic berupa Perchirindo yang kurang menunjukan eksistensinya 

dan perannya dalam menyelesaikan maupun mencegah sengketa berkaitan dengan 

pelayanan kesehatan tradisional Chiropractic.  

 

4.2 Saran 

Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan tradisional Chiropractic di 

Indonesia perlu diperbaiki lagi dengan pemberian asistensi dan regulasi khusus, 
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serta optimalisasi peran Perchirindo dan Pemerintah dalam hal pengawasan dan 

jalannya peraturan yang berlaku, baik dalam kewajiban sertifikasi, izin, peraturan 

standar prosedur, maupun peran dalam pembuktian ada tidaknya malpraktik dalam 

suatu sengketa chiropractic.  
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TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERKAIT 

KEBOCORAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK 

Puteri Ayu Lestari, Viena Andhani Riswari, dan Fitrizki Dwi Nanda 

Universitas Airlangga 

ABSTRAK 
Salah satu terobosan terbaru dari adanya kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan yaitu 

rekam medis elektronik yang memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan tujuan untuk 
mengumpulkan, penyimpan, pengelolaan, serta mengakses data yang tersimpan terkait rekam medis 
pasien pada rumah sakit dalam suatu sistem manajemen yang telah memuat berbagai sumber data 
medis pasien. Namun pengaplikasian rekam medis elektronik menimbulkan beberapa masalah yaitu 
dibutuhkannya biaya yang lebih besar untuk memiliki sistem rekam medis elektronik, kurangnya 
sertifikasi dan standarisasi, adanya kekhawatiran terkait privasi dan keamanan identitas pasien, serta 
belum adanya pengaturan yang secara komprehensif terkait rekam medis elektronik. Rumah sakit 
memiliki kewajiban untuk melindungi segala informasi dalam rekam medis pasien diharapkan dapat 
memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pasien. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada peraturan 
perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban rumah sakit 
atas kebocoran rekam medis elektronik, serta penyelesaian sengketa atas kebocoran rekam medis 
elektronik dalam pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian ini yaitu rekam medis elektronik telah 
diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/PER/III/2008 tentang 
Rekam Medis. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami pasien 
akibat kelalaian tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta penyelesaian sengketa atas kebocoran rekam medis 
elektronik dapat melalui jalur perdata dan pidana yang diatur lebih lanjut pada Pasal 32 huruf q 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
Kata Kunci : Rumah Sakit, Pasien, Rekam Medis Elektronik, Tanggung Jawab 

 

ABSTRACT 
One of the latest breakthroughs from technological advances in the medical sector is 

electronic medical records that utilize information technology devices with the aim of collecting, 
storing, managing, and accessing stored data related to patient medical records in hospitals in a 
management system that contains various sources of patient medical data. However, the application 
of electronic medical records has several problems, such as the need for greater costs to have an 
electronic medical record system, lack of certification and standardization, concerns regarding 
privacy and security of patient private information, and the absence of comprehensive arrangements 
related to electronic medical records. There is also misuse of patient electronic medical records for 
certain purposes that are not related to health services against the law. Hospitals have an obligation 
to protect all information in the patient's medical record, which is expected to provide accountability 
for the losses suffered by the patient. The method used in this research is normative juridical by 
approaching the legislation. The purpose of this research was to determine the hospital's 
responsibility for leaking electronic medical records, as well as resolving disputes over leaks of 
electronic medical records in health services. The results of this study is, electronic medical records 
have been regulated in Article 2 paragraph (1) Minister of Health Regulation Number 
269/Menkes/PER/III/2008 concerning Medical Records. Hospitals are legally responsible for 
patients's losses caused by healthcare workers as regulated in Article 46 of Law Number 44 of 2009 
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concerning Hospitals, as well as dispute resolution over leakage of electronic medical records can 
be through civil and criminal lawsuit which are further regulated in Article 32 letter q Law Number 
44 of 2009 concerning Hospital. 
Keyword: Hospitals, Patients, Electronic Medical Record, Responsibility 
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I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi telah menjadi kebutuhan pada saat sekarang ini, 

kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah mendapatkan informasi dengan 

cepat. Di era teknologi ini telah banyak institusi, termasuk salah satunya rumah 

sakit yang menyimpan atau mengelola data dalam bentuk elektronik, yang mana 

data tersebut bisa dibuka di mana saja, dan memudahkan dalam mencari data yang 

dibutuhkan. Rumah sakit sebagai satu instansi yang memiliki data sangat banyak, 

membutuhkan pengelolaan data yang benar dan akurat yang dapat disajikan dalam 

bentuk laporan. Misalnya seperti Direktur Keuangan membutuhkan informasi 

terkait laporan statistik tentang tingkat okupasi (yaitu jumlah pasien yang dirawat 

inap dibagi dengan tempat tidur yang tersedia) dari masing-masing bangsal.1 

Rumah sakit  menyimpan seluruh data pasien  meliputi: penyakit yang 

diidap, tindakan medis yang didapatkan atau diterima, yang disimpan dalam bentuk 

berkas yang disebut sebagai rekam medis. Rekam medis seluruh pasien disimpan 

dalam sebuah folder atau map yang berisikan berbagai kertas yang berisi data 

pasien. Penyimpanan secara manual membutuhkan tempat, dan memerlukan waktu 

untuk mencari data pasien apabila diperlukan. Penyimpanan seperti itu memiliki 

kelemahan, jika rekam medis berbentuk kertas akan mudah robek, terbakar, serta 

mudah lusuh, sehingga menyulitkan petugas. 

Saat ini dengan kemajuan teknologi, banyak rumah sakit yang telah 

melakukan pendataan pasien melalui komputer sehingga memudahkan pihak rumah 

sakit mencari rekam medis pasien yang menggunakan jasa rumah sakit tersebut. 

Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Pasal 46 ayat (3) setiap rekam medis 

harus dibubuhi, nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan 

atau tindakan. Sedangkan dalam Permenkes nomor 269/MENKES/PER/III/2008 

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.  

                                                
1 Wimmie Handiwidjoyo, ‘Rekam Medis Elektronik.’, (2009), 02 Media Neliti.[1]. 
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Kebocoran rekam medis pada umumnya terjadi, karena ruang penyimpanan 

rekam medis pada zaman dulu dijadikan satu dengan assembling, klaim BPJS, dan 

indeks. Terjadi kebocoran rekam medis karena adanya gabungan antara berkas 

rekam medis dan berkas lainnya, sehingga petugas selain  yang mengurus rekam 

medis dan dokter bisa masuk dengan ke dalam ruangan yang menyimpan rekam 

medis.2 Hal inilah yang menarik perhatian untuk dianalisis terkait penyelenggaraan 

rekam medis elektronik, serta tanggung jawab rumah sakit atas kerahasiaan rekam 

medis dan penyelesaian sengketa jika terjadi kebocoran rekam medis. 

1.2. Rumusan Masalah  

1.2.1. Tanggung jawab hukum kerahasiaan rekam medis elektronik pasien 

1.2.2. Penyelesaian sengketa akibat kebocoran rekam medis elektronik  

 

1.3. Dasar Hukum  

1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

1.3.2. Burgerlijke Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) 

1.3.3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431) 

1.3.4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 

1.3.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

4843) 

1.3.6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

                                                
2 Prasasti, Tazia Intan, and Dian Budi Santoso. ‘Keamanan dan Kerahasiaan Berkas 

Rekam Medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen’, (2017), Vol.2 No.1 Jurnal Kesehatan 
Vokasional.[138]. 
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Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Tahun 2016 Nomor 251) 

1.3.7. Peraturan Menteri Kesehatan 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang 

Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008) 

1.3.8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416) 
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II. ANALISIS 

2.1. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik 

Hak pasien berdasarkan Pasal 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit “Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita 

termasuk data medisnya”.3 Sehingga privasi dan kerahasiaan terkait rekam medis 

adalah salah satu hak pasien saat menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran, “Yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi 

catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan 

dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.4 Pasien juga berhak 

mendapatkan akses atas isi rekam medisnya sebagai salah satu hak pasien yang 

disebutkan pula pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 

2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien bahwa: “Mendapatkan 

privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i termasuk mendapatkan akses terhadap 

isi rekam medis.”5 

Rekam medis adalah berkas mengenai identitas, anamnesis, laboratorium, 

diagnosa dan segala tindakan medis yang dimiliki oleh seorang pasien yang dicatat 

dan disimpan sebagai suatu kerahasiaan antara pasien dan tenaga medis 

sebagaimana diatur  dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 

269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan bahwa: 

“Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan 

riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, 

tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan”.6  

                                                
3 Pasal 32 Huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 
4 Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran 
5 Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban 

Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 
6 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 Tentang 

Rekam Medis. 
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Pada umumnya struktur rekam medis individual ini terdiri dari daftar 

masalah sekarang dan masa lalu serta catatan-catatan SOAP (Subjective, Objective, 

Assessment, dan Plan) untuk masalah-masalah yang masih aktif, rangkuman data 

klinis untuk konsumsi manajer rumah sakit, pihak asuransi (data klaim), kepala unit 

klinis, dan institusi terkait sebagai pelaporan.7 Dokter, dokter gigi wajib melakukan 

pencatatan tindakan medis yang telah, sedang, dan akan dilakukan pada seorang 

pasien. Kewajiban tersebut tertera pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 269/Menkes/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan 

bahwa: “Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib 

membuat rekam medis”.8  

Penyelenggaraan rekam medis umumnya dilakukan dengan cara manual 

menggunakan kertas-kertas yang disimpan ke dalam map yang berisi informasi 

medis pasien. Cara yang demikian dianggap rumit karena banyak memakan tempat, 

rawan rusak dan membutuhkan waktu lama untuk membuat dan mencari ketika 

dibutuhkan. Dengan adanya sistem penyimpanan rekam medis elektronik, segala 

kerumitan penyimpanan tradisional dianggap menjadi diatasi. Pada dasarnya rekam 

medis elektronik adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk 

pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan data yang tersimpan 

pada rekam medis pasien di rumah sakit dalam suatu sistem manajemen basis data 

yang menghimpun berbagai sumber data medis.9  

Rekam medis elektronik sangat membantu memudahkan para tenaga medis 

untuk mendokumentasikan, memonitor, dan mengelola pelayanan kesehatan pasien 

untuk memutuskan tindakan medis yang akan dilakukan. Bahkan beberapa rumah 

sakit modern telah menggabungkan rekam medis elektronik dengan aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang merupakan aplikasi induk yang 

tidak hanya berisi rekam medis elektronik tetapi sudah ditambah dengan fitur-fitur 

                                                
7 Endang Triyanti, Imelda Retna Weningsih, Manajemen Informasi Kesehatan III: Desain 

Formulir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).[15]. 
8 Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 Tentang 

Rekam Medis 
9  Wimmie Handiwidjoyo, ‘Rekam Medis Elektronik.’, (2009). 02 Media Neliti.[38].  
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seperti administrasi, billing, dokumentasi keperawatan, pelaporan dan dashboard 

scorecard.10 

Salah satu contoh rumah sakit yang telah menggunakan rekam medis 

elektronik adalah RSUD dr. Soetomo. RSUD dr. Soetomo telah menjalankan sistem 

informasi yang terintegrasi satu pintu sehingga memudahkan untuk mengakses, 

menyimpan, dan mengeluarkan rekam medis pasien baik secara rekap maupun 

detail. Dokter dan tenaga medis lainnya dapat login dengan memasukan identitas 

kepegawaian dan password untuk mengakses rekam medis pasien. Legalitas 

penyelenggaraan rekam medis elektronik diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Pada Bab II Pasal 2 ayat 

(1) yang menjelaskan bahwa: “Rekam Medis harus dibuat secara tertulis, lengkap 

dan jelas atau secara elektronik”.11 

2.2. Tanggung Jawab Atas Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik 

Dalam  Pasal 28 Huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan 

kesehatan yang baik, bermutu, dan berkualitas. Rumah sakit sebagai institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan memiliki 

kewajiban memberikan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi setiap orang. Salah 

satu bentuk tindakan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 

baik, bermutu, dan berkualitas bagi setiap orang yaitu dengan menyelenggarakan 

rekam medis elektronik bagi pasien, baik terhadap pencatatan sebelum dan sesudah 

kegiatan pelayanan kesehatan maupun pendokumentasian hasil pelayanan 

kesehatan tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan rekam medis. 12 

Setiap dokter ataupun dokter gigi dalam menjalankan praktik pribadi 

maupun praktik pada rumah sakit serta institusi pelayanan kesehatan lainnya 

                                                
10 Ibid 
11 Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 

Tentang Rekam Medis 
12 Ninik Puji Rahayu, Sofwan Dahlan, dan Petrus Soerjowinoto, ‘Penyelenggaraan Rekam 

MEdis pada Pelayanan Kesehatan Bakti Sosial oleh Rumah SAkit Umum Daerah Kabupaten 
Temanggung’, 2016, Vol2 No.2, Soepra Jurnal Hukum Kesehatan. [168] 
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diwajibkan membuat rekam medis dan segera melengkapi rekam medis setelah 

pasien selesai menerima pelayanan kesehatan yang dibumbui dengan nama, waktu 

dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran. Serta dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis mengatur bahwa setiap 

dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat 

rekam medis.  

Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak 

pasien yang dapat dilakukan dengan memberlakukan peraturan dan standar rumah 

sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan pasien, 

serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan. Dalam Pasal 32 huruf i 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur bahwa 

setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit 

yang diderita termasuk data medisnya. Salah satu bentuk hak yang timbul dalam 

pengaturan tersebut yaitu keamanan terkait rekam medis yang dimiliki pasien. 

Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran menyatakan bahwa rekam medis harus disimpan dan dijaga 

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan. Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 48 terkait dengan kewajiban 

dokter dalam menyimpan rahasia kedokteran.13 Etika kedokteran mewajibkan 

setiap dokter untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang 

pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia.14 Ketentuan tersebut 

mengharuskan setiap dokter untuk merahasiakan segala sesuatu terkait pasien, 

termasuk rekam medis elektronik pasien terhadap pihak ketiga, kecuali telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa berkas 

                                                
13 Tiromsi Sitanggang, ‘Aspek Hukum Kepemilikan rekam Medis dihubungkan dengan 

Perlindungan Hak Pasien’, (2017), 2 Media Neliti.[207]. 
14 Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia 
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rekam medis merupakan milik sarana prasarana pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh rumah sakit atau praktik dokter. Prosedur pembuatan, pembukuan, 

dan penggunaan rekam medis elektronik oleh rumah sakit melibatkan berbagai 

pihak. Adanya berbagai pihak yang dilibatkan dapat menimbulkan hubungan 

hukum keperdataan, hukum pidana, dan hukum administrasi. Dari adanya 

hubungan hukum yang timbul tersebut kemudian diidentifikasikan melalui status 

subjek hukum, hubungan antar individu dalam hal ini tenaga kesehatan dan pasien 

atau hubungan antar individu dan rumah sakit sebagai korporasi penyedia layanan 

kesehatan. Rumah sakit memikul tanggung jawab apabila terdapat pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medisnya yang tidak 

sesuai dengan standar profesi sebagaimana wujud dari corporate liability.15 

Rumah sakit memiliki tanggung jawab dasar terhadap tiga hal yaitu 

tanggung jawab yang berhubungan dengan duty of care atau kewajiban dalam 

memberikan pelayanan yang baik; tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan; 

dan tanggung jawab terhadap personalia tenaga kesehatan. Dalam memenuhi 

tanggung jawab terhadap duty of care diartikan sebagai kewajiban dalam 

memberikan pelayanan yang baik dan wajar. Rumah sakit harus menjamin sarana 

prasarana non medis dan medis yang tersedia agar dapat berfungsi dengan baik dan 

kontinu. Tanggung jawab rumah sakit pada tenaga kesehatan yang bekerja dapat 

diwujudkan dengan adanya pemenuhan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan 

tersebut. Tenaga kesehatan, dokter dan dokter gigi memiliki kewajiban untuk 

menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pasien, 

memberikan informasi terkait dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan 

dan meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan.  

Kebocoran rekam medis elektronik dapat disebabkan oleh adanya kelalaian 

dari tenaga kesehatan rumah sakit ataupun sistem elektronik yang dimiliki rumah 

sakit kurang mumpuni, serta dapat pula disebabkan oleh adanya kesengajaan dari 

pihak-pihak yang tidak berwenang menggunakannya secara melawan hukum. 

Dalam hal kebocoran rekam medis elektronik disebabkan oleh kesengajaan pihak 

                                                
15 Tri Aktariyani, ‘Mediasi Penyelesaian Sengketa Rekam Medis Dalam Pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit’, (Researche, 2019),  www.researchgate.net> accessed 22 Juli 2021. 
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tidak berwenang menggunakannya secara melawan hukum, maka tanggung jawab 

sepenuhnya terdapat pada pelaku penyalahguna rekam medis elektronik. 

Pertanggungjawaban pada pelaku didasarkan pada adanya actus reus dan mens rea 

yang dimiliki oleh pelaku selama melakukan tindakan yang mengakibatkan 

bocornya rekam medis pasien. Dalam hal pelaku memiliki mens rea dengan sengaja 

menyalahgunakan rekam medis elektronik milik pasien secara melawan hukum, 

maka tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku dengan diancam pidana 

berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasien yang 

mengalami kerugian atas tindakan tersebut dapat menuntut pelaku secara perdata 

untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ia alami. 

Namun jika kebocoran rekam medis elektronik disebabkan oleh kelalaian 

tenaga medis rumah sakit, maka rumah sakit memiliki kewajiban untuk 

bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan 

dokter yang dimiliki. Dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab 

rumah sakit diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara 

hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Dalam Pasal tersebut mengandung makna 

rumah sakit memiliki batasan dalam bertanggung jawab hanya pada kerugian yang 

diakibatkan oleh kelalaian tenaga kesehatan dan bukan merupakan kesalahan yang 

dilakukan dengan sengaja. Kerugian yang dialami merupakan akibat dari adanya 

kelalaian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan pada saat atau dalam rangka 

melaksanakan tugas. Atas tindakan yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga 

kesehatan dalam kebocoran rekam medis elektronik pasien, rumah sakit dapat 

dimintai tanggung jawab hukum berdasarkan aspek hukum administrasi, aspek 

hukum perdata, dan aspek hukum pidana.16 Kerugian yang diakibatkan oleh 

kesengajaan pelaku, maka tanggung jawab hanya dibebankan pada pelaku.  

Rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pasien 

sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

                                                
16 Made Yogi Prasada, I Nyoman Prasada. ‘Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap 

Kerahasiaan Rekam Medis (Medical Record)’, (2014), 2 Kerta Semaya: Journa Ilmu Hukum.[3] 



 

 140 

tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak, untuk 

menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan 

pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana. 

Dengan adanya pengaturan tersebut, pasien yang merasa dirugikan atas kebocoran 

rekam medis elektronik yang ia miliki akibat dari adanya kelalaian petugas 

kesehatan dapat meminta pertanggungjawaban rumah sakit dengan menggugat 

secara keperdataan dan/atau menuntut secara pidana pihak rumah sakit atas 

kelalaian tenaga kesehatan dalam menjaga keamanan dan rahasia rekam medis 

elektronik pasien.  

Berdasarkan Pasal 1365 BW mengatur bahwa siapa yang dirugikan dapat 

meminta ganti rugi, sebagaimana pula dalam prinsip hukum perdata bahwa 

barangsiapa yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti 

rugi. Pasien sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan kebocoran rekam medis 

elektronik dapat meminta ganti rugi kepada pihak rumah sakit. Kerugian yang 

dialami oleh pasien harus terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dan hubungan 

sebab akibat atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis 

terhadap bocornya rekam medis elektronik pasien. Bentuk pertanggungjawaban 

secara administrasi rumah sakit didasarkan pada hubungan kebijakan-kebijakan 

yang dimiliki oleh rumah sakit yang merupakan syarat administrasi dalam 

pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Sanksi administrasi atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dapat berupa pencabutan izin usaha 

atau pencabutan status badan hukum rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 

29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

Pembukaan dan penggunaan rekam medis elektronik merupakan tanggung 

jawab tenaga kesehatan dan rumah sakit selaku pemilik rekam medis pasien 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No. 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Namun dalam pembukaan dan 

penggunaan rekam medis elektronik pasien dapat dilakukan oleh pihak ketiga 

selama terdapat pengaturan yang mengatur terkait prosedur dan 

pertanggungjawabannya atas penggunaan data-data yang terdapat dalam rekam 

medis elektronik, seperti penggunaan rekam medis elektronik oleh pihak ketiga 
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dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai dasar pembiayaan yang 

dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan. Tindakan tersebut dibenarkan sepanjang 

terdapat kepastian jaminan data pasien terlindungi dan memenuhi perlindungan 

unsur privacy, hak akses, confidentiality, hak tolak ungkap rahasia kedokteran dan 

keamanan informasi secara umum atas tindakan pembukaan dan penggunaan rekam 

medis elektronik oleh pihak ketiga.17 

2.3. Penyelesaian Sengketa Akibat Kebocoran Rekam Medis Elektronik 

Kewajiban tenaga medis dan sarana pelayanan kesehatan untuk menjaga dan  

menyimpan kerahasiaan rekam medis disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) 

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa, 

dokumen rekam medis sebagaimana merupakan milik dokter, dokter gigi, atau 

sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. 

Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter 

gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.18 Pembukaan rekam medis 

elektronik untuk pihak ketiga selain pihak rumah sakit dan pasien dalam beberapa 

hal memang diperbolehkan dengan prosedur yang ketat tentunya. Persyaratan 

pembukaan rekam medis elektronik untuk pihak ketiga tersebut diatur dalam Pasal 

10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ PER/III/2008 tentang 

Rekam Medis, yang menyatakan bahwa: “Informasi tentang identitas, diagnosis, 

riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam 

hal: 

a. untuk kepentingan kesehatan pasien; 

b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka 

penegakan hukum atas perintah pengadilan; 

c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; 

d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-

undangan; dan 

                                                
17 Ibid 
18 Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran 
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e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang 

tidak menyebutkan identitas pasien.” 

Pihak rumah sakit yang berkewajiban menyimpan dan merahasiakan rekam 

medis elektronik pasien tidak dapat membuka rekam medis selain kepada hal-hal 

yang diperbolehkan undang-undang. Jika pihak yang diwajibkan untuk menjaga 

dan menyimpan kerahasiaan rekam medis elektronik tidak menjalankan 

kewajibannya dengan baik maka tentu akan menjadi sengketa.  

Penyelesaian sengketa atas kebocoran rekam medis elektronik dapat 

dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana seperti 

yang dijelaskan pada Pasal 32 huruf q UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

yang menyatakan bahwa: “menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila 

Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik 

secara perdata ataupun pidana”.19 Pasien dapat mengajukan gugatan wanprestasi 

karena perikatan yang antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan 

kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan yang hak dan 

kewajibannya mengikat karena undang-undang.  

Rekam medis elektronik sebagai informasi pribadi diatur pula pada Pasal 26 

ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi 

melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan 

atas persetujuan orang yang bersangkutan.”20 lebih lanjut diatur pada ayat (2) 

mengenai pengajuan gugatan bagi orang yang dilanggar haknya pada ketentuan 

pada ayat (1) tersebut. 

  

                                                
19 Pasal 32 Huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 
20 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

3.2 Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa 

berkas rekam medis merupakan milik sarana prasarana pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh rumah sakit atau praktik dokter. Dalam Pasal 32 huruf i 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur 

bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan privasi dan 

kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Salah satu 

bentuk hak yang timbul dalam pengaturan tersebut yaitu keamanan terkait 

rekam medis yang dimiliki pasien. Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa 

rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau 

dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sebagaimana diatur 

pula dalam Pasal 48 terkait dengan kewajiban dokter dalam menyimpan 

rahasia kedokteran. Apabila kebocoran rekam medis elektronik yang 

disebabkan oleh kesengajaan pihak tertentu menyalahgunakan rekam medis 

elektronik milik pasien secara melawan hukum, maka tanggung jawab 

sepenuhnya terletak pada pelaku dengan diancam pidana berdasarkan Pasal 

322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jika kebocoran rekam 

medis elektronik disebabkan oleh kelalaian tenaga medis rumah sakit, maka 

rumah sakit memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kelalaian 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dokter yang dimiliki sebagaimana 

diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit.  

3.3 Hak pasien atas privasi dan kerahasiaan rekam medis elektronik diatur dalam 

Pasal 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang 

dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Apabila terdapat 

sengketa yang berasal dari kebocoran rekam medis maka sengketa atas 

kebocoran rekam medis elektronik tersebut dapat melalui jalur perdata dan 
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pidana yang diatur lebih jelas pada Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa setiap pasien mempunyai hak, 

untuk menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit yang 

diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara 

perdata maupun pidana.  Dan  menurut Pasal 26 ayat (2) UU Informasi dan 

Transaksi Elektronik, dapat mengajukan gugatan apabila terjadi kebocoran 

rekam medis elektronik yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka 

rumah sakit wajib bertanggung jawab. 
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PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN 
 

Reza Utami Wahono, Yanuar Suryadini, dan Diajeng Woro Andini 
 

Universitas Airlangga 
 

ABSTRAK 
Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 12 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan 

Orang Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mewajibkan Pelaku 
Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menunjukkan surat hasil negatif tes deteksi Covid-19, salah satu 
jenis tes yang digunakan adalah GeNose C19. GeNose C19 adalah alat pendeteksi Covid-19 melalui 
embusan napas ke sebuah alat berbentuk tabung yang memiliki sensor didalamnya untuk mendeteksi 
senyawa organik yang mudah menguap atau Volatile Organic Compound (VOC). Mengacu berbagai 
hasil lapangan, Penggunaan GeNose C19 sebagai screening mendeteksi Covid-19 menimbulkan 
kontroversi dimasyarakat seperti ketidakakuratan hasil tes. Pasal 106 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan pemerintah berwenang dalam pencabutan 
izin edar dan menarik peredaran sediaan farmasi serta alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat 
mutu dan/atau keamanan, kemanfaatan dapat disita atau dimusnahkan. Penelitian ini digunakan 
dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan perundang-undangan (Statute 
Approach). Hasil yang diharapkan yaitu akan dapat mengkaji pertimbangan tes deteksi Covid-19 
GeNose C19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 
Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat 
Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan 
Persetujuan Izin Edar Di Masa Darurat Covid-19, serta peraturan terkait lainnya. Ketidakakuratan 
hasil tes deteksi Covid-19 GeNose C19 dapat mengakibatkan adanya penarikan peredaran oleh 
pemerintah karena memungkinkan peningkatan angka penyebaran Covid-19 dan merugikan 
masyarakat, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan Hukum Kesehatan yang 
berlaku agar memenuhi syarat mutu, keamanan, dan kemanfaatan.  
Kata Kunci: Akibat Hukum, Covid-19, GeNose C19, Hukum Kesehatan, Izin Edar 
 

ABSTRACT 
Since the issuance of Circular Letter Number 12 of 2021 concerning Travel Provisions for 

People During the Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) which requires Domestic 
Travelers (PPDN) to show a negative result of the Covid-19 detection test, one type of test used is 
GeNose C19. GeNose C19 is a Covid-19 detection through the breath into a tube-shaped device that 
has a sensor therein to detect Volatile Organic Compound (VOC). Referring to various field results, 
the use of GeNose C19 as a screening to detect Covid-19 has caused controversy in the community 
such as the inaccuracy of test results. Article 106 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009 
concerning Health explains that the government has the authority to revoke distribution permits and 
withdraw the circulation of pharmaceutical preparations and medical devices that do not meet 
quality and/or safety requirements, the benefits of which can be confiscated or destroyed. This study 
used a conceptual approach and statute Approach. The expected results is to be able to review the 
consideration of the Covid-19 GeNose C19 detection test based on Law Number 36 of 2009 
concerning Health, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 1998 
concerning Security of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices, Regulation of the 
Minister of Health Number 62 of 2017 concerning Distribution Permits for Medical Devices, 
Diagnostic Medical Devices In Vitro and Household Health Supplies, and Distribution Permits 
Approval in the Covid-19 Emergency Period, as well as other related regulations. The inaccuracy 
of the GeNose C19 Covid-19 detection test results can result in a withdrawal of circulation by the 
government because it allows an increase in the number of Covid-19 spreads and is detrimental to 
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the community, so that improvements can be made according to the provisions of the applicable 
Health Law in order to meet the quality, safety, and benefit requirements.  
Keywords: Legal Consequences, Covid-19, GeNose C19, Health Law, Distribution Permits 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekitar akhir tahun 2019 salah satu negara telah digegerkan oleh 

salah satu wabah penyakit, negara tersebut adalah China tepatnya di Wuhan, 

Hubei China. Wabah penyakit yang menyerang negara China tersebut oleh 

World Health Organization (WHO) dinamakan virus yaitu SARS-COV-2 

yang biasa disebut Covid-19.1 Menurut World Health Organization (WHO) 

Covid-19 ialah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus dan menular 

serta menyerang sistem pernapasan ringan hingga sedang kemudian dapat 

berisiko meninggal, terkait penyakit ini dapat parah atau tidak bergantung 

pada sistem kekebalan masing-masing individu. Covid-19 ini telah 

merambah ke hampir seluruh belahan dunia. Indonesia sendiri merupakan 

salah satu negara yang paling terdampak adanya virus Covid-19 ini, sejauh 

ini terdapat 5 (lima) juta lebih kasus covid di Indonesia. Menurut Pengurus 

Besar Persatuan Dokter Indonesia (PBIDI) telah bertindak tegas terhadap 

adanya wabah Covid-19 ini, terdapat anjuran terkait pencegahan 

penyebaran wabah virus ini adalah dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air bersih setelah bepergian keluar rumah ataupun memegang 

benda-benda apapun, menghindari kontak secara langsung dengan orang 

lain yang memiliki gejala bersih dan batuk, karena virus Covid-19 ini 

menyerang sistem pernapasan sehingga gejala yang ditimbulkan seperti 

batuk, demam (layaknya orang sakit flu).2 

Maka dalam hal ini perlu adanya pemeriksaan untuk mendiagnosis 

adanya virus Covid-19 di dalam tubuh manusia, pemeriksaan yang 

dilakukan berupa survey terhadap orang yang memiliki riwayat bepergian 

jarak jauh maupun dekat seperti ke luar kota ataupun ke luar negeri, 

pemeriksaan anamnesis terkait klinis pasien. Selain itu terdapat 

pemeriksaan medis seperti pemeriksaan laboratorium yaitu uji antibodi, 

                                                
1 Budi Yanti, Fitri Dewi Ismida and Klarina Elsa Siti Sarah, ‘Perbedaan Uji Diagnostik 

Antigen, Antibodi, RT-PCR Dan Tes Cepat Molekuler Pada Coronavirus Disease 2019’ (2020) 20 
Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 172. 

2 Ibid 
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antigen, molekuler dan serologi. Pemeriksaan lain seperti pemeriksaan 

radiologis dilakukan dengan cara foto toraks, USG toraks, CT-Scan toraks.3 

Dapat dilihat di Indonesia sendiri untuk mendeteksi adanya virus Covid-19 

telah menggunakan pemeriksaan laboratorium yaitu uji antigen, antibodi, 

molekuler dan lain-lain. Untuk pemeriksaan antigen dilakukan dengan cara 

mendeteksi protein virus Covid-19 dan presensi dari sampel saluran 

pernapasan, biasanya untuk hasil pemeriksaan antigen akan keluar dalam 

waktu 30 (tiga puluh) menit, untuk tes antigen ini biasanya digunakan pada 

tahap awal infeksi karena antigen dapat terdeteksi jika virus aktif 

bereplikasi. Tes antibodi ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan 

antibodi pada darah manusia, namun WHO tidak menyarankan 

menggunakan tes antibodi untuk perawatan pasien tapi tes ini bisa untuk 

membantu penelitian epidemiologi dan surveilans penyakit. Terdapat Uji 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yang mana berguna untuk 

mendeteksi respons antibodi terhadap adanya infeksi Covid-19, ELISA ini 

adalah teknik pemeriksaan laboratorium secara murah dan sederhana, 

hasilnya pula dapat diketahui 1 (satu) sampai 3 (tiga) jam setelah sampel 

diambil. Kemudian ada tes PT-PCR yaitu pengujian molekuler untuk 

mendeteksi virus Covid-19, PR-PCR ini paling banyak disarankan untuk 

mendeteksi adanya virus Covid-19, cara kerja dari RT-PCR ini adalah 

dengan mendeteksi adanya RNA virus yang muncul terhadap sampel pasien 

serta untuk memperjelas material genetic misalnya envelope dan protein N 

dan S.4 

Alat tes GeNose C19 merupakan alat tes deteksi Covid-19 yang 

baru-baru ini ditemukan yang dikembangkan oleh salah satu universitas di 

Indonesia, cara kerja alat ini adalah untuk mendeteksi Volatile Organic 

Compound (VOC) terbentuk dari infeksi Covid-19 yang dikeluarkan 

bersamaan dengan hembusan napas/ udara kemudian akan masuk dan 

tertampung di kantong plastik lalu akan dilihat lewat sensor-sensor 

                                                
3 Ibid 
4 Ibid 
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menggunakan Artificial Intelligence, alat tes ini dapat mendeteksi secara 

singkat kurang lebih 2 (dua) menit. Sebenarnya alat uji ini sebelum 

diedarkan sudah melewati pengujian melalui beberapa sampel kurang lebih 

685 (enam ratus delapan puluh lima) sampel kemudian datanya digunakan 

sebagai otak dari alat tes genose ini.5 

Berita yang beredar terkait salah satu alat tes deteksi Covid-19 yaitu 

GeNose C19, Kementerian kesehatan telah mengeluarkan Izin Edar Darurat 

untuk alat tes GeNose C19, sebenarnya terkait tingkat keakurasian dapat 

diklaim 97% (sembilan puluh tujuh persen), Alat dengan nama panjang 

Gadjah Mada Electronic Nose (GeNose) yang diciptakan oleh Universitas 

Gadjah Mada (UGM) dan penelitiannya didanai oleh Kementerian Riset dan 

Teknologi dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pada tahap awal GeNose C19 

meluncurkan 100 (seratus) unit yang menguji 120 (seratus dua puluh) orang 

per hari.6 Menurut penjelasan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Abdul Kadir menjelaskan bahwa alat deteksi 

Covid-19 GeNose C19 telah dikeluarkan karena Emergency Use 

Authorization, GenNose C19 juga secara resmi telah mendapatkan izin edar 

dari Kemenkes (KEMENKES RI AKD 20401022883).7 Menurut Surat Izin 

Edar GeNose C19 akan beredar hingga tanggal 24 Desember 2021 karena 

masa darurat Covid-19, namun dapat diperpanjang jika tidak ditemukan 

kejadian yang tidak diinginkan pada pemakaiannya. Jika melihat berita yang 

beredar akibat penggunaan alat tes GeNose C19 ini ada masalah terkait 

keakuratan alat ini, Menurut ahli Biologi Molekuler Ahmad Utomo 

memberikan keterangan bahwa pemerintah diminta untuk menghentikan 

                                                
5 Wani Devita Gunardi, ‘Pemeriksaan Diagnosis Laboratorium COVID-19: Keterbatasan 

Dan Tantangannya Saat Ini.’ (2021) 27 Jurnal Kedokteran Meditek 173. 
6 Mohammad Bernie, ‘Yang Mengganjal Dari GeNose UGM, Alat Pendeteksi Corona 80 

Detik’ (Tirto.id, 2020) <https://tirto.id/yang-mengganjal-dari-genose-ugm-alat-pendeteksi-corona-
80-detik-f8Dp> accessed 26 July 2020. 

7 Rina Ayu Panca Rini, ‘Kemenkes Tegaskan Izin GeNose Berlaku Hanya Untuk Masa 
Pandemi Covid-19’ (Tribunnews.com, 2020) 
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/29/kemenkes-tegaskan-izin-genose-berlaku-
hanya-untuk-masa-pandemi-covid-19> accessed 27 July 2020. 
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penggunaan alat tes GeNose C19 untuk sementara waktu dengan alasan 

menunggu hasil validasi akurasi dari kampus merdeka, selain itu di media 

sosial  banyak yang membagikan pengalaman mereka dalam penggunaan 

GeNose C19 untuk syarat perjalanan, mereka yang pada awalnya mendapat 

hasil positif Covid-19 saat  menggunakan swab antigen lalu memilih 

menggunakan tes GeNose C19 untuk mendapatkan hasil negatif.8 Oleh 

karena itu dalam hal ini poin yang akan dibahas mengenai alasan kuat 

pemerintah dalam meloloskan alat tes GeNose C19 tersebut untuk dapat 

digunakan umum dan akibat hukum terkait keakuratan alat tes GeNose C19. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah izin edar penggunaan tes deteksi covid-19 GeNose C19 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana akibat hukum dari ketidakakuratan hasil tes deteksi 

covid-19 GeNose C19 ditinjau dari perspektif hukum kesehatan? 

 

1.3 Dasar Hukum 

1.3.1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635); 

2.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

3.3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan 

Diagnostik in Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 

                                                
8 Ahmad Naufal Dzulfaroh, ‘Ahli Minta Penggunaan Tes GeNoSe Dihentikan Sementara, 

Ini Alasannya Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Ahli Minta Penggunaan 
Tes GeNoSe Dihentikan Sementara, Ini Alasannya”’ (Kompas.com, 2021) 
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/21/160200165/ahli-minta-penggunaan-tes-genose-
dihentikan-sementara-ini-alasannya?page=1> diakses pada 28 Juli 2021. 
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4.3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 400); 

5.3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1191/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat 

Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 401); 

6.3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 

Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 

7.3.1 Izin Edar KEMENKES RI AKD 20401022883; 

8.3.1 Surat Edaran KEMENHUB Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan 

Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

II. ANALISIS 

2.1 Izin Edar Penggunaan Tes Deteksi Covid-19 GeNose C19 Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat 

Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga menyebutkan bahwa alat kesehatan dan alat kesehatan 

diagnostik in vitro yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga memberikan pengertian terkait Izin edar yaitu 

izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau 

perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan di impor, digunakan 

dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian 
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terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan.9 Izin edar dimaksudkan untuk 

pengendalian alat kesehatan dan/ atau alat kesehatan diagnostik in vitro 

dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan, baik produksi 

dari dalam negeri maupun luar negeri.  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tidak mengatur secara 

spesifik mengenai izin edar dan pengamanan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan, namun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 

mengatur secara spesifik mengenai pemberian izin edar dan menjamin alat 

kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT agar memenuhi 

standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan untuk 

melindungi masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 

mengatur pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara spesifik 

sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan untuk melindungi 

masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi 

dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan 

izin edar. 

Genose C19 dikeluarkan karena Emergency Use Authorization dan 

telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia pada tanggal 24 Desember 2020 dengan Nomor Izin Edar 

KEMENKES RI AKD 20401022883. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 

Undang-Undang 36 Tahun 2009 pengertian alat kesehatan adalah bahan, 

instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan 

meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan 

pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, 

sehingga GeNose C19 dapat diklasifikasikan sebagai alat kesehatan bukan 

sediaan farmasi karena GeNose C19 merupakan alat pengindera elektronik 

cerdas yang terdiri atas tiga bagian utama yaitu sistem larik sensor, sistem 

                                                
9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar 

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
400). 
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akuisisi data termasuk sistem aliran udara, dan sistem pengenal pola 

berbasis Al (machine learning dan deep learning). GeNose C19 memiliki 

daya kerja sama seperti cara kerja Electronic Nose pada umumnya, akan 

tetapi para ahli merancang GeNose C19 khusus sebagai alat yang berfungsi 

untuk mendeteksi, membedakan, dan mengklasifikasi sampel berdasarkan 

bau atau aroma.10 

Dimasa pandemi ini, GeNose C19 dijadikan salah satu alternatif 

untuk mendiagnosa Covid-19 karena memiliki beberapa keunggulan yaitu 

reliabilitas tinggi, tidak menggunakan reagen dan bahan kimia, biaya tes 

lebih terjangkau, non invasif (menggunakan napas pasien), dan hasil 

pembacaan dapat diakses secara online. GeNose C19 bekerja mendeteksi 

VOC (Volatile Organic Compound) yang terbentuk karena adanya infeksi 

Covid-19 yang keluar bersama embusan napas ke dalam tabung khusus, lalu 

data yang diperoleh dari embusan napas tersebut selanjutnya akan diolah 

dengan bantuan kecerdasan buatan hingga memunculkan hasil tes deteksi 

Virus Covid-19. 

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT menyusun Pedoman 

Penilaian Alat kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

62 Tahun 2017 dan dijadikan acuan bagi Tim Penilai untuk melakukan 

evaluasi dan verifikasi terhadap alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik 

in vitro terkait tata cara serta persyaratan permohonan izin edar. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi penilaian alat kesehatan, Direktorat 

Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT melakukan evaluasi terhadap 

keamanan, mutu, dan kemanfaatan alat kesehatan dan/atau alat kesehatan 

diagnostik in vitro dalam hal pemberian persetujuan izin edar. Evaluasi 

tersebut dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis 

dengan meninjau keamanan, mutu, dan manfaat.11 Sehingga, tes deteksi 

GeNose C19 sebagai alat kesehatan yang telah melewati proses uji profiling 

                                                
10 Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM, ‘Buku Manual dan Spesifikasi 

Electronic Nose (GeNose C19-S)’, 2021, diakses pada 28 Juli 2021. 
11 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ‘Pedoman Penilaian Alat Kesehatan Sesuai 

Dengan PERMENKES Nomor 62 Tahun 2017’, 2019, diakses pada 31 Juli 2021. 
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menggunakan 600 (enam ratus) sample data di Rumah Sakit Bhayangkara 

dan Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 Bambang Lipuro Yogyakarta 

yang menunjukkan hasil keakurasian GeNose sebesar 97% (sembilan puluh 

tujuh persen). Lalu, pada masa pandemi Covid-19 ini pemberian Izin Edar 

alat kesehatan lebih dipermudah dengan adanya Keppres No 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid-19, yang memberikan kemudahan kepada 

tiap-tiap perusahaan pengedar alat kesehatan untuk mendapatkan izin 

edarnya. GeNose C19 yang telah melewati uji evaluasi dan verifikasi diatas, 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 sudah 

memenuhi persyaratan dan layak mendapatkan Izin Edar. Atas Hal tersebut, 

Izin Edar tes deteksi GeNose C19 telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Presiden melalui Keppres No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 telah memberikan amanat kepada kementerian dan 

lembaga negara terkait didalamya yaitu termasuk Kementerian Kesehatan, 

untuk melakukan upaya – upaya penanganan Covid-19 yang sedang 

menimpa Negara Republik Indonesia dengan segera dan secara 

menyeluruh. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lembaga 

pemerintah yang melakukan pelayanan publik terkait Alat Kesehatan dan 

PKRT senantiasa melakukan berbagai upaya realisasi berupa percepatan 

dan kemudahan perizinan edar Alat Kesehatan dan PKRT yang digunakan 

untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19.12 

Untuk mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19, 

Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran 

strategis untuk mendukung ketersediaan alat kesehatan dan PKRT dalam 

kondisi pandemi Covid-19, telah melakukan berbagai upaya antara lain 

realisasi dalam bentuk percepatan proses perizinan meliputi izin edar alat 

                                                
12 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ‘Pedoman Pelayanan Publik Izin Edar Alat 

Kesehatan Rumah Tangga Selama Kondisi Pandemi Covid-19’, 2020, diakses 31 Juli 2021. 
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kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro, PKRT, rekomendasi impor 

alat kesehatan Special Access Scheme (SAS) dan PKRT tanpa izin edar, dan 

persetujuan pelaksanaan uji klinik alat kesehatan sesuai kewenangan 

Kementerian Kesehatan sehingga ini dapat menjadi alasan mengapa 

Kementerian Kesehatan memberikan izin edar GeNose C19. 

 

2.2 Akibat Hukum Ketidakakuratan Hasil Tes Deteksi Covid-19 GeNose 

C19  

Dalam mengatasi kasus lonjakan penderita positif virus Covid -19 

yang tiap harinya mengalami kenaikan, salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi penularan virus tersebut adalah dengan menemukan orang 

yang telah diduga terdampak atau positif virus Covid-19 melalui alat 

screening pendeteksi virus Covid -19 dan mengkarantina orang tersebut 

agar tidak terjadi penularan virus, sehingga dapat mengurangi angka positif 

virus Covid -19 yang ada dimasyarakat.   

Pada praktik lapangan terdapat beberapa kendala dalam tersedianya 

alat screening pendeteksi virus Covid -19 mulai dari kapasitas alat yang 

kurang, hasil test yang lama terdeteksinya, dan harga alat yang tergolong 

mahal. Sementara itu, kebutuhan masyarakat akan alat screening pendeteksi 

virus Covid -19 meningkat karena jumlah kasus yang melonjak. Akan hal 

tersebut, lahirlah inovasi alat screening pendeteksi virus Covid -19 yaitu 

GeNose C19 alat pendeteksi virus corona yang memiliki kemampuan 

mendeteksi kasus positif dengan sensitivitas 89-92%. Hal tersebut, hampir 

setara dengan tes berbasis PCR (89%) dan tes cepat berbasis antigen 

(89,9%). Selain itu, kelebihan dari GeNose C-19 adalah hasilnya jauh lebih 

cepat terdeteksi hanya dalam 3 menit dengan harga yang lebih murah dari 

tes lainnya yaitu dalam kisaran Rp10.000,00-Rp25.000,00 sekali tes.13 

                                                
13 Nurputra Dian Kusumapramudya, Kuwat Triyana, Teguh Haryo Sasongko (The 

Coversation.com, 2021) https://theconversation.com/riset-GeNose C19-c19-hidung-elekronik-
pendeteksi-virus-corona-sensitivitasnya-sebanding-tes-pcr-154828 diakses pada 28 Juli 2021. 
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Namun, Penggunaan GeNose C19 sebagai screening pendeteksi 

virus Covid-19 menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti 

ketidakakuratan hasil tes. Ketidakakuratan hasil tes tersebut, ternyata tidak 

seperti keakuratan hasil tes berbasis PCR dan tes berbasis antigen yang 

sebelumnya dikemukakan oleh website GeNose C19, bahkan banyak 

masyarakat berspekulasi bahwa penyebab melonjaknya kasus Covid-19 

disebabkan oleh ketidakakuratan hasil screening pendeteksi virus Covid -19 

oleh GeNose C19. Menurut Hermawan Saputra selaku Pengurus Pusat 

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) mengemukakan pendapat 

bahwa penggunaan GeNose C19 sebagai screening awal Covid-19 untuk 

pelaku perjalanan dinilai tidak tepat karena penggunaannya yang tidak 

praktis dan tidak dapat digunakan dalam active case finding atau penemuan 

kasus baru Covid-19.14 Selain itu, Togap Marpaung selaku Inspektur 

Keselamatan Radiasi juga berpendapat penggunaan GeNose C19 memang 

masih diragukan keefektifitasannya dibanding dengan alat tes utama seperti 

tes berbasis PCR dan tes berbasis antigen, Marpaung juga berpendapat 

bahwa seharusnya ada pihak ketiga yang mensertifikasi penggunaan alat 

deteksi untuk mengetahui alat deteksi Covid-19 ini telah memenuhi standar 

internasional yang ada.15   

Jika ditinjau dari berbagai aspek, akibat dari ketidakakuratan hasil 

tes Covid-19 GeNose C19 dibagi dalam 2 (dua) jenis kategori aspek yaitu 

dari aspek masyarakat dan aspek pemerintah.  

Pada aspek masyarakat, ketidakakuratan hasil tes Covid-19 GeNose 

C19 ini dapat merugikan dari segi ekonomi dan hak-hak yang dimiliki. 

Masyarakat yang telah mengeluarkan uangnya untuk melakukan tes dengan 

harapan hasil screening yang akurat menjadi rugi ketika ternyata hasil tes 

Covid-19 GeNose C19 tidak akurat dan tidak terdapat unsur kemanfaatan. 

                                                
14 Arbar Thea Fathanah, ‘Ahli Tak Sarankan GeNose buat Screening Corona, Loh Kenapa?’ 

(CNBC Indonesia, 2021) https://www.cnbcindonesia.com/news/20210124081944-4-218286/ahli-
tak-sarankan-GeNose C19-buat-screening-corona-loh-kenapa diakses pada 28 Juli 2021. 

15 Yefriza Mila, ‘Kontroversi GeNose Alat Tes Covid-19 Buatan UGM’ (Tagar.id, 2021)   
https://www.tagar.id/kontroversi-GeNose C19-alat-tes-covid19-buatan-ugm diakses pada 27 Juli 
2021. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan telah memberikan 

payung hukum terhadap masyarakat untuk berhak memperoleh 

perlindungan dari bahaya yang disebabkan oleh alat kesehatan yang tidak 

tepat serta tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. 

Sehingga, masyarakat sebagai konsumen di bidang kesehatan berhak 

mendapatkan perlindungan.  

Masyarakat sebagai pengguna atau konsumen menjadi subjek 

hukumnya, sedangkan yang menjadi objek perlindungannya adalah hak-hak 

konsumen atas keamanan dan keselamatan pada penggunaan alat-alat 

kesehatan yang dalam hal ini yaitu alat tes deteksi Covid-19 GeNose C19. 

Ketidakakuratan hasil tes merupakan pelanggaran hak konsumen sesuai 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan konsumen berhak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. 

Kerugian lain juga dirasakan oleh pemberi layanan tes deteksi 

Covid-19 GeNose C19, Sejak adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) dan dikeluarkannya Surat Edaran 

KEMENHUB Nomor 42 Tahun 2021 tentang petunjuk Pelaksanaan 

Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada 

Masa Pandemi Covid-19, mewajibkan untuk para penumpang Kereta Api 

Indonesia (KAI) menyertakan hasil negatif RT PCR dan RT-Antigen saat 

ingin berpergian karena RT PCR dan RT-Antigen dianggap lebih akurat 

dalam mendeteksi adanya virus Covid-19 pada diri seseorang. Berlakunya 

SE KEMENHUB Nomor 42 Tahun 2021 tersebut mengakibatkan hasil tes 

deteksi Covid-19 GeNose C19 tak lagi dapat digunakan dan tak lagi berlaku 

sebagai syarat wajib bagi para Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) 

yang menggunakan jasa KAI. Padahal sebelumnya, hasil GeNose C19 

digunakan sebagai syarat berpergian yang dapat dengan mudah ditemui di 

seluruh stasiun KAI untuk mempermudah penumpang dalam melakukan 
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screening virus Covid-19 dengan harga relatif murah. Atas Hal tersebut, 

berakibat pada kerugian materiil yang dialami oleh KAI dan pemerintah 

karena menurut informasi dari website Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) pengadaan alat tes deteksi Covid-19 GeNose C19 

berasalkan dari APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Tak hanya itu, 

hal tersebut juga berimbas terhadap banyaknya alat tes deteksi Covid-19 

GeNose C19 yang tidak lagi digunakan serta akan memakan banyak biaya 

dalam perawatan alat dari GeNose C19 itu sendiri. 

Dengan adanya kontroversi ketidakakuratan hasil tes deteksi Covid-

19 GeNose C19, juga dapat mengakibatkan pencabutan izin edar dan 

dilakukan penarikan dari peredaran oleh Pemerintah, dengan 

ketidakakuratan hasil tes tersebut pemerintah dirugikan karena terjadinya 

peningkatan angka masyarakat positif virus Covid-19 serta akan 

menciptakan kondisi yang fatal bagi fasilitas kesehatan pada Negara 

Republik Indonesia. 

Menurut Pasal 106 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan menjelaskan “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.”16 

Lebih lanjut, pelanggaran dari hasil ketidakakuratan tes Covid-19 

GeNose C19 dapat dikenakan Sanksi Administrasi menurut Pasal 63 ayat 

(1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 

Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro Dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Pemberian sanksi administratif 

dapat berupa:  

                                                
16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
50635). 
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a. Peringatan tertulis;  

b. Penghentian sementara kegiatan; dan  

c. Pencabutan Izin Edar.  

Pencabutan Izin Edar tersebut dapat dilakukan apabila Alat 

Kesehatan menimbulkan akibat yang dapat membahayakan bagi kesehatan, 

tidak memenuhi kriteria sesuai dengan data yang diajukan pada saat 

permohonan pendaftaran Izin Edar, Sertifikat Produksi dicabut, izin 

Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dicabut, pemutusan penunjukan sebagai 

Agen Tunggal/Distributor, Tunggal/Distributor Eksklusif, dan/atau 

pemberian kuasa. Hal tersebut senada dengan bunyi Pasal 17 ayat (1) 

PERMENKES Nomor 1191/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran 

Alat Kesehatan yang menjelaskan Izin PAK dapat dicabut apabila:  

a. PAK mendistribusikan produk tidak memiliki izin edar atau tidak 

sesuai dengan klaim yang disetujui pada saat mendapatkan izin 

edar;  

b. PAK dengan sengaja menyalahi jaminan pelayanan purna jual; 

c. berdasarkan hasil pemeriksaan setempat alat kesehatan sudah tidak 

lagi memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang ada.17 

Selain itu, Tindakan lain yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 46 ayat 

(1) PERMENKES Nomor 1191/MENKES/Per/VIII/2010 ialah Penarikan 

Kembali GeNose C19 oleh perusahaan yang memiliki tanggungjawab 

mendistribusikan GeNose C19 dari peredaran apabila pada saat 

pemeriksaan mutu, keamanan, dan kemanfaatan didapati fakta tidak 

dipenuhinya persyaratan dan/atau dicabut izin edarnya. Dengan adanya 

penarikan kembali tersebut merupakan suatu langkah dalam melindungi 

masyarakat dari bahaya penggunaan suatu alat kesehatan yang tidak tepat 

dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan 

yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

 

                                                
17 PERMENKES Nomor 1191/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat 

Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 401). 



 164 

III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

3.1.1 Berdasarkan Aspek Peraturan Perundang-undangan 

GeNose C19 merupakan alat untuk mendeteksi, 

membedakan, dan mengklasifikasi sampel berdasarkan bau atau 

aroma. Jika dikaitkan dengan definisi alat kesehatan yang terdapat 

dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 36 Tahun 2009 yang 

menjelaskan bahwa alat kesehatan bukan obat namun bahan, 

instrumen, apparatus, mesin untuk mendiagnosa, Maka GeNose C19 

masuk ke dalam kategori alat kesehatan karena GeNose C19 adalah 

alat untuk mendiagnosa adanya virus Covid-19 didalam tubuh 

seseorang. Alat tes deteksi Covid-19 GeNose C19 telah melewati 

proses uji profiling yang menunjukkan hasil keakurasian GeNose 

sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan dengan adanya 

Keppres No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keppres Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-

19, memberikan kemudahan kepada tiap-tiap perusahaan pengedar 

alat kesehatan untuk mendapatkan izin edarnya, salah satunya Izin 

Edar GeNose C19 dengan Nomor Kemenkes RI AKD 20401022883 

yang dikeluarkan karena adanya Emergency Use Authorization 

(keadaan darurat adanya Covid-19). Atas Hal tersebut, Izin Edar tes 

deteksi GeNose C19 telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3.1.2 Berdasarkan Akibat Hukum 

Ketidakakuratan alat tes GeNose C19 akan menimbulkan 

beberapa dampak kepada 2 (dua) aspek yaitu masyarakat dan 

pemerintah. Pada aspek masyarakat sebagai pengguna, 

ketidakakuratan hasil tes Covid-19 GeNose C19 ini dapat merugikan 

segi ekonomi masyarakat sebagai konsumen dan hak-hak yang 

dimilikinya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan 
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Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dari aspek 

pemerintah dan kesehatan, Adanya ketidakakuratan tes GeNose C19 

ini pemerintah dirugikan karena terjadinya peningkatan angka 

masyarakat positif virus Covid-19, sehingga Menurut Pasal 106 ayat 

(3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

menjelaskan pemerintah dapat mencabut izin edar dan menarik 

peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang terbukti tidak 

memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 

kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 46 

ayat (1) PERMENKES Nomor 1191/MENKES/Per/VIII/2010 dapat 

berakibat dilakukan penarikan kembali GeNose C19 oleh 

perusahaan yang memiliki tanggungjawab mendistribusikan 

GeNose C19 dari peredaran apabila pada saat pemeriksaan mutu, 

keamanan, dan kemanfaatan didapati fakta tidak dipenuhinya 

persyaratan dan/atau dicabut izin edarnya. 

3.2 Saran 

3.2.1 Aspek Hukum Pemerintah 

Terkait penetapan izin edar alat tes GeNose C19 untuk 

standar persyaratannya harus lebih tinggi agar proses penelitian dan 

pertimbangannya lebih kuat, sehingga tingkat keakurasiannya juga 

terjamin, Dalam hal pemberian izin pemerintah seharusnya tidak 

terburu-buru dalam memberikan izin terhadap alat tes GeNose C19. 

Pemerintah harus dapat mempertimbangkan lagi terkait peredaran 

alat screening GeNose C19 serta mempertimbangkan alat tes 

GeNose C19 untuk dijadikan syarat dalam melakukan perjalanan, 

seharusnya dapat diganti untuk sementara waktu menggunakan alat 

tes berbasis PCR maupun berbasis antigen. Alat tes GeNose C19 

lebih baik disempurnakan terlebih dahulu, agar memenuhi 
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persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

3.2.2 Aspek Masyarakat  

  Masyarakat harus lebih pandai-pandai dalam memilih tes 

untuk syarat perjalanan mereka meskipun mendapatkan harga yang 

cukup murah seharusnya mereka juga harus waspada apakah alat 

yang digunakan tes tersebut akurat atau tidak. Karena dibandingkan 

menggunakan alat tes antigen maupun PCR alat tes GeNose C19 

jauh lebih murah.  
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Kesehatan Tradisional di Era Pandemi Covid-19 
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ABSTRAK 

Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia menyebabkan rumah sakit membludak, sehingga 
masyarakat memilih alternatif praktik kesehatan tradisional. Hal ini menjadi penyebab pelayanan 
kesehatan tradisional semakin menjamur di berbagai wilayah di Indonesia sehingga tidak menutup 
kemungkinan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional karena tidak 
memenuhi standar operasional praktik maupun hal lain yang tercakup dalam pelayanan kesehatan 
tradisional yang dapat merugikan pasien. Kelalaian dapat terjadi pada praktik pengobatan baik yang 
berizin maupun yang tidak berizin atas dasar pengetahuan yang terbatas dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan oleh oknum atau segelintir orang yang membuka praktik tersebut. 
Pelayanan kesehatan tradisional wajib memenuhi persyaratan dan standar kelayakan tertentu baik 
dari segi medis maupun non medis agar pelaksanaan pengobatan dapat terjamin. Sebagai salah satu 
bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kelalaian oleh tenaga kesehatan 
tradisional, Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan yang bergerak 
dalam pengobatan tradisional memiliki izin karena hal tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi 
atas risiko kerugian dari fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengulas 
bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 
tradisional serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas kelalaian sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan praktik pengobatan tradisional di era pandemi Covid-19. Upaya 
hukum yang dapat dilakukan oleh pasien dapat melalui proses litigasi maupun non-litigasi yang 
diperkuat oleh dalih-dalih untuk menuntut kerugian yang diterima oleh pasien akibat tindakan tenaga 
kesehatan tradisional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 
yuridis normatif dengan melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
topik yang diulas. 

Kata Kunci : Praktik Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Tenaga 
Kesehatan Tradisional, Kelalaian 

ABSTRACT 

The high number of Covid-19 cases in Indonesia has led to a boom in hospitals, so people choose 
alternatives to traditional health practices. This is the cause of the proliferation of traditional health 
services in various regions in Indonesia, so that it does not rule out the possibility of negligence 
committed by traditional health workers because they do not meet operational standards of practice 
or other things included in traditional health services that can harm patients. Negligence can occur 
in both licensed and unlicensed medical practices on the basis of limited knowledge and cannot be 
accounted for by the person or a handful of people who open the practice. Traditional health 
services must meet certain eligibility requirements and standards both from a medical and non-
medical perspective so that the implementation of treatment can be guaranteed. As a form of legal 
protection for patients who experience negligence by traditional health workers, the Health Law 
requires every health facility engaged in traditional medicine to have a permit because it relates to 
claims for compensation for the risk of loss from health facilities. Therefore, in this study, we will 
review forms of legal protection for patients for negligence committed by traditional health workers 
as well as legal remedies that can be taken for negligence as a form of accountability for the 
implementation of traditional medicine practices in the Covid-19 pandemic era. Legal remedies can 
use lawsuits for default and unlawful acts, and claims for compensation. The research method used 
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in writing this research is normative juridical by analyzing the laws and regulations relevant to the 
topic being reviewed. 
 
Keywords: Traditional Health Practices, Traditional Health Services, Traditional Health 
Workers, Negligence 
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I PENDAHULUAN 

   1.1 Latar Belakang 

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan 

Covid-19 sebagai pandemi global1. Penyakit coronavirus (COVID-19) adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus 

COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluarnya cairan dari 

hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin2. Berdasarkan data kasus infeksi 

COVID-19 di Indonesia per 25 Juli 2021 berjumlah 3.166.505 positif dan 83.279 

meninggal dunia3. Selain itu indonesia pada periode 12-18 Juli 2021 mengalami 

peningkatan kasus mingguan dengan 350.273 kasus baru atau meningkat 44% dari 

minggu sebelumnya yang menunjukkan bahwa tren peningkatan kasus positif terus 

meningkat4. Sejalan dengan tingginya tingkat penularan, pelayanan instalasi gawat 

darurat (IGD) dan unit perawatan intensif (ICU) di beberapa rumah sakit kota besar 

di Indonesia seperti Bandung, Solo, dan Pamekasan penuh5. Oleh karena itu, 

sebagian masyarakat beralih menggunakan jasa layanan praktik Pelayanan 

Kesehatan Tradisional khususnya praktik pengobatan tradisional yang juga 

membuka layanan terhadap pasien COVID-19. Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional menentukan bahwa 

pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:  

1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

Sebuah pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan dengan penerapan 

kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara 

                                                
1 Ahmad Dzulfaroh, 2021, “Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai 

Pandemi Global”, kompas.com, https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-
ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all diakses 26 Juli 2021.  

2 2020, “coronavirus”, who.int, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 
diakses 26 Juli 2021. 

3 Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19, 2021, “Pasien Sembuh COVID-19 
Menembus Angka Tertinggi 40 Ribu Orang Per Hari”, https://covid19.go.id/, diakses 26 Juli 2021. 

4 Kurniawan, 2021, “Infeksi meroket, Indonesia negara dengan kasus mingguan COVID-
19 tertinggi di dunia”, https://newssetup.kontan.co.id/news/infeksi-meroket-indonesia-negara-
dengan-kasus-mingguan-covid-19-tertinggi-di-dunia, diakses 27 Juli 2021. 

5 Yuli Saputra, 2021 “Covid di Indonesia: IGD dan ICU sejumlah rumah sakit penuh, 
pasien dirawat di tenda - 'Kondisinya darurat mirip 
perang'”https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57711018, diakses 28 Juli 2021. 



 172 

empiris. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang 

menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional empiris 

dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya yaitu meliputi 

keterampilan dan atau ramuan6. Pelayanan kesehatan tradisional empiris 

yang menggunakan keterampilan terdiri atas teknik manual, energi, atau 

pola pikir7. Pelayanan kesehatan tradisional empiris yang menggunakan 

keterampilan dengan teknik manual dilakukan dengan menggunakan 

manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh. Pelayanan 

kesehatan tradisional empiris yang menggunakan keterampilan dengan 

teknik energi dilakukan dengan menggunakan energi baik dari luar maupun 

dari dalam tubuh itu sendiri. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

yang menggunakan keterampilan dengan teknik olah pikir adalah 

dilakukan dengan menggunakan teknik perawatan yang memanfaatkan 

kemampuan pikiran. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang 

menggunakan ramuan dapat berasal dari tanaman, hewan, mineral, dan 

atau sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan  tersebut 

yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat8. 

2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

Pelayanan kesehatan tradisional komplementer merupakan pelayanan 

kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu 

biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. 

Pelayanan kesehatan tradisional komplementer dilaksanakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan tradisional yang wajib memenuhi kriteria-kriteria, 

antara lain: 

a. mengikuti kaidah-kaidah ilmiah 

b. tidak membahayakan kesehatan pasien 

                                                
6 Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional. 
7 Ibid., Pasal 14. 
8 Ibid., Pasal 15. 
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c. tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien 

d. memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan 

meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental, dan 

sosial 

e. dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional 

Pelayanan kesehatan tradisional komplementer dapat dilakukan dengan 

cara pengobatan dengan menggunakan keterampilan baik secara manual, 

terapi energi, maupun terapi olah pikir. Teknik manual merupakan teknik 

perawatan/pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu 

atau beberapa bagian tubuh. Terapi energi merupakan teknik 

perawatan/pengobatan dengan menggunakan medan energi baik dari luar 

maupun dari dalam tubuh itu sendiri. Terapi olah pikir merupakan teknik 

perawatan/pengobatan yang bertujuan memanfaatkan kemampuan pikiran 

untuk memperbaiki fungsi tubuh.Selain itu, pelayanan kesehatan 

tradisional komplementer dalam pengobatannya dapat menggunakan 

ramuan-ramuan yang terbuat dari hewani, nabati, mineral, maupun 

sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan. 

3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi 

Pelayanan kesehatan tradisional integrasi merupakan pelayanan kesehatan 

yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan 

pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan secara 

bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk 

pengobatan pasien 

Oleh karena penuhnya rumah sakit sebagai tempat rujukan utama pasien 

Covid-19, dalam kondisi mendesak seperti ini pemerintah dalam hal ini menteri 

kesehatan dimungkinkan untuk mengeluarkan keputusan diskresi untuk 

mengalihkan pengobatan medis di rumah sakit ke pengobatan tradisional. Diskresi 

adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang 

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya 
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stagnasi pemerintahan9. Penggunaan diskresi yang berkaitan dengan dengan 

stagnasi pemerintahan yang menimbulkan permasalahan yang mendesak, harus 

memenuhi unsur-unsur keadaan penting yang mendesak, antara lain:10 

1. Timbulnya suatu masalah yang tidak terduga yang berbeda dari rencana 

utama 

2. Permasalah tersebut berkaitan atau merupakan kepentingan publik  

3. Dalam penyelesaian permasalahannya belum ada peraturan umum yang 

mengatur teknis-teknis dalam penyelesaian masalahnya, sehingga 

diperlukan kebebasan membuat kebijakan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang logis serta objektif 

4. Dalam prosedur penyelesaian masalah secara administrasinya tidak bisa 

dengan cara normal 

Hal tersebut sejalan dengan pengaturan diskresi di dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan 

bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang 

dan setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan 

penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan 

kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu 

guna kemanfaatan dan kepentingan umum11.  

Konsep tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memiliki ruang lingkup 

dan pengertian yang berbeda. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Lebih lanjut Pasal 11 

ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

                                                
9 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
10 Tri Suhendra Arbani, “Penggunaan dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah di Indonesia”, Jurnal Pranata Vol 1 No. 2 (2019), Hlm. 176-187, diakses pada 16 Agustus 
2021.  

11 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 
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bahwa tenaga kesehatan tradisional merupakan salah satu jenis kelompok dalam 

tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga 

Kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga 

kesehatan tradisional keterampilan. 

Dalam hal praktik pelayanan kesehatan tradisional empiris yang 

menggunakan ramuan, pelayanan kesehatan tersebut dapat ditemukan pada 

penggunaan jamu oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama 

pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil studi deskriptif Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (BPTOOT) Tawangmangu, 

persentase tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik penggunaan jamu oleh 

masyarakat cukup tinggi yang dibuktikan oleh sejumlah 18,75% responden 

membeli dan menggunakan jamu bermerek, 17,84% responden membeli jamu 

gendong atau keliling atau tidak bermerek, sebanyak 5,43% memperoleh jamu dari 

pengobat tradisional, dan sebanyak 4,01% mendapat dari tenaga kesehatan yang 

aktif bertugas12. Diluar penggunaan jamu herbal sebagai alternatif penyembuhan 

Covid-19, di kota Ambon terdapat tabib adat Sahoeroe yang diakui dapat 

menyembuhkan Covid-19 dengan pilihan pengobatan yang disesuaikan dengan 

kondisi dan tingkat keparahan pasien. Pasien disarankan tabib adat Sahoeroe untuk 

menerapkan protokol isolasi mandiri di rumah dan tidak boleh keluar rumah, baik 

pasien yang bergejala ringan atau tanpa gejala dengan tetap melakukan langkah 

pencegahan penyebaran Covid-19. Di wilayah Hative Besar, ada beberapa warga 

masyarakat setempat yang mengalami gejala Covid-19 dan mengklaim dapat 

disembuhkan dengan menggunakan pengobatan tradisional oleh seorang pencipta 

ramuan yang terbuat dari daun sirih bulu yang agak menguning  atau  tua,  kunyit  

raja  atau  kuning  kepala,  dan  garam  dapur  sebanyak  3  butir yang berdomisili 

Sahoeroe di Negeri Hative Besar yang bernama Onifaris Tuhuleruw13. Hasil 

wawancara dengan salah satu pasien tabib adat Sahoroe mengaku bahwa 

                                                
12 B2P2TOOT Tawangmangu, 2020, “Studi Penggunaan Jamu oleh Masyarakat untuk 

Meningkatkan Daya Tahan Tubuh selama Wabah Covid-19” 
https://www.litbang.kemkes.go.id/kajian-covid-19-badan-litbangkes/, diakses 27 Juli 2021. 

13 Ronald Saija, ‘Pengobatan Alternatif Tradisional Untuk Mencegah Penularan Covid-19 
Menurut Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Kota Ambon’, (2021), SASI, [S.l.], v. 27, n. 2, 
Hlm.. 172-186. 
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mengalami peningkatan kondisi tubuh setelah mengonsumsi obat tradisional atau 

ramuan hasil racikan tabib adat Sahoroe. 

Obat tradisional hasil racikan tabib adat Sahoroe yang diperjualbelikan 

harus memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM)14. Obat tradisional yang diedarkan harus memenuhi kriteria-

kriteria yang telah ditentukan oleh Pasal 6 Permenkes tersebut antara lain 

menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat 

dengan menerapkan cara pembuatan obat tradisional dengan baik (CPOTB), 

memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang 

diakui, berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, secara ilmiah, 

serta penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, tidak menyesatkan, serta 

dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1% dalam bentuk sediaan tingtur yang 

pemakaiannya dengan pengenceran, bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi 

atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, dan bahan lain yang 

berdasarkan pertimbangan kesehatan dan berdasarkan penelitian dapat 

membahayakan kesehatan yang dilarang pula diedarkan dalam bentuk sediaan 

intravaginal, tetes mata, parental, dan supositoria15. 

Selama masa pandemi Covid-19 berlangsung banyak sekali obat tradisional 

yang bermunculan dan dipercaya dapat mengatasi penularan covid-19, salah satu 

obat yang diklaim sebagai penyembuh dari virus corona adalah obat yang dimiliki 

oleh Ningsih Tinampi. Obat tersebut berwujud cair dan dijual dengan harga Rp 

35.000,00 per botolnya, namun sayangnnya obat tersebut belum memiliki izin edar 

dan izin BPOM16. Ningsih Tinampi sendiri bukanlah termasuk seorang tenaga 

kesehatan tradisional baik apabila dikategorikan dalam tenaga kesehataan ramuan 

maupun tenaga kesehatan keterampilan karena tenaga kesehatan tradisional 

                                                
14 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi 

Obat Tradisional. 
15 Ibid., Pasal 6. 
16 Muhajir Arifin,2020, “Ningsih Tinampi Jual Obat Corona, Ini Tanggapan IDI” 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4978639/ningsih-tinampi-jual-obat-corona-ini-
tanggapan-idi, diakses 16 Agustus 2021 
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haruslah memiliki pendidikan dibidang kesehatan tradisional17. Sehingga praktek 

yang telah dibuka oleh Ningsih Tinampi bagi masyarakat umum tidak dapat 

dikualifikasikan sebagai griya sehat maupun pelayanan kesehatan tradisional18. Hal 

ini juga berpengaruh pada obat yang dikeluarkannya karena ningsih tinampi 

bukanlah sebuah industri maupun usaha yang berhak untuk membuat atau meracik 

obat tradisional sehingga obat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai obat 

tradisional karena selain tidak memiliki kapasitas sebagai pembuat obat tradisional, 

obat tersebut tidak memiliki izin edar dan izin BPOM yang wajib dimiliki oleh obat 

tradisional19. 

Permohonan penerbitan izin edar ramuan tradisional dilakukan dengan 

cara pendaftaran registrasi yang dilakukan oleh IOT, UKOT, atau UMOT yang 

memiliki izin dan diajukan ke Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan 

melengkapi dokumen persyaratan registrasi baik dokumen administrasi maupun 

dokumen teknis20. Setelah registrasi diterima, dokumen-dokumen yang diajukan 

akan dinilai dan dievaluasi oleh Komite Nasional Penilai Obat Tradisional dan Tim 

Penilai Keamanan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kepala BPOM dapat 

memberikan persetujuan berupa izin edar atau penolakan registrasi berdasarkan 

rekomendasi dari Komite Nasional maupun Tim Penilai. Akan tetapi, pendaftar 

dapat mengajukan peninjauan kembali apabila registrasi untuk diterbitkan izin edar 

ditolak. 

Tenaga kesehatan tradisional dalam melaksanakan pekerjaannya wajib 

memiliki sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan 

Tradisional (STRKT), dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 

(SIPTKT) yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi 

pejabat kesehatan yang berwenang di tempat tenaga kesehatan tradisional 

                                                
17 Pasal 11 ayat 13 Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 
18 Pasal 1 angka (1) dan (7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. 
19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat 

Tradisional. 
20 Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. 
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melakukan praktik. Dalam menjalankan praktiknya, tenaga kesehatan tradisional 

hanya dapat memberikan obat kepada pasien berupa obat tradisional yang 

diproduksi oleh industri obat tradisional yang sudah berizin dan memiliki nomor 

izin edar dan obat tradisional racikan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Tenaga kesehatan tradisional dilarang menggunakan alat 

kedokteran maupun alat lain sebagai penunjang diagnostik kedokteran serta 

dilarang menjual dan mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa izin yang 

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tenaga kesehatan 

tradisional melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan 

konsekuensi dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa 

teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin21. 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

menyebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan 

tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Dengan 

demikian, dapat dimungkinkan muncul sebuah risiko yang diakibatkan dari 

pelayanan kesehatan tradisional. Oleh karena itu, praktik pelayanan kesehatan 

tradisional harus memenuhi perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan terkait penggunaan alat, teknologi, maupun tenaga kesehatan. Apabila 

pengguna pelayanan kesehatan tradisional atau dalam hal ini pasien mengalami 

kerugian, bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh 

pasien akan diuraikan pada pembahasan dalam artikel ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum pasien akibat kelalaian yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan tradisional pada pelayanan kesehatan tradisional di 

era Covid-19? 

1.2.2 Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien akibat kelalaian yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional pada pelayanan kesehatan 

tradisional di era Covid-19? 

 

1.3 Dasar Hukum 

1.3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

1.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

1.3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan   

 Konsumen  

1.3.4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan   

 Alternatif Penyelesaian Sengketa 

1.3.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  

1.3.6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  

 Pemerintahan 

1.3.7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga    

 Kesehatan 

1.3.8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang   

 Registrasi Obat Tradisional 

1.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan   

 Kesehatan Tradisional 

1.3.10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang   

 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

1.3.11 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018  

 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  

 Sektor Obat dan Makanan. 
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II.  ANALISIS 

2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian pada Pelayanan 

Kesehatan Tradisional yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan 

Tradisional di Era Pandemi Covid-19 

 

Kedudukan pasien dengan tenaga kesehatan tradisional secara umum diatur 

di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang menentukan bahwa konsumen atau dalam hal ini adalah pasien merupakan 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha atau dalam hal ini tenaga 

kesehatan tradisional merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi22. Hubungan 

hukum antara konsumen dan pelaku usaha selalu diiringi oleh hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam hal pelayanan 

kesehatan tradisional, pasien selaku konsumen mempunyai hak dan kewajiban 

antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa maupun hak untuk mendapatkan kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya23. Selain itu, pasien juga 

berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan 

maupun mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut24. Sedangkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan tradisional diatur 

                                                
22 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
23 Ibid., Pasal 4. 
24 Ibid., Pasal 5. 
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pula di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana tenaga kesehatan 

tradisional selaku pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima pembayaran yang 

sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan25. Tenaga kesehatan berkewajiban untuk memberi 

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dimana hal 

tersebut relevan apabila terdapat permasalahan yang timbul akibat kelalaian tenaga 

kesehatan tradisional dalam melakukan kegiatan praktik pengobatan tradisional26. 

Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan bukan hanya 

hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilindungi oleh Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen belaka, melainkan dilindungi pula oleh Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-

Undang Kesehatan beserta aturan-aturan lain yang relevan dengan topik yang 

dibahas berdasarkan perspektif hukum kesehatan maupun perspektif hukum secara 

umum. Undang-Undang Kesehatan mengatur terkait kelalaian yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan tradisional terhadap pelayanan kesehatan tradisional ketika dalam 

menjalankan profesinya yang terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mediasi 

yang dilakukan karena sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan 

kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan yang bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati 

oleh para pihak dan setiap pasien berhak menuntut ganti rugi kepada tenaga 

kesehatan yang menimbulkan kerugian27. Tolak ukur kelalaian yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan tradisional dapat diukur dari 4 unsur yang dikenal dengan istilah 

4D, antara lain unsur duty (kewajiban), direction of that duty (penyimpangan dari 

kewajiban), direct causation (penyebab langsung), dan damage (kerugian)28. 

Tenaga kesehatan tradisional dapat dipersalahkan apabila hasil pengobatannya 

                                                
25 Ibid., Pasal 6. 
26 Ibid., Pasal 7. 
27 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
28Nurma Khusnah Khanifa, ‘Ganti Rugi Akibat Mal-Praktek Kelalaian Medik: Komparasi 

Hukum Islam Dan Hukum Perdata’ (2016) 2 Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum [471], 
diakses pada 27 Juli 2021. 
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ternyata tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan untuk kesembuhan pasien 

berdasarkan adanya indikasi penyimpangan kewajiban dari apa yang seharusnya 

dilakukan dimana kelalaian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kausalitas 

atau sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul29. 

Dalam sudut pandang hukum keperdataan, hubungan antara pasien dan 

tenaga kesehatan tradisional timbul dari perjanjian terapeutik dimana hubungan 

tersebut timbul dari adanya persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional kepadanya atas dasar kepercayaan 

untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien sehingga tenaga 

kesehatan dianggap mampu untuk menyembuhkan penyakit tersebut30. Dari 

definisi tersebut dapat ditelaah unsur-unsur yang ada dalam perjanjian terapeutik 

antara lain adanya subjek perjanjian yaitu pasien dengan tenaga kesehatan 

tradisional, adanya obyek perjanjian berupa upaya untuk menyembuhkan pasien, 

serta adanya kewajiban berupa membayar biaya pengobatan. Unsur-unsur yang 

terkandung dalam perjanjian terapeutik tidak luput dari unsur perjanjian yang 

terkandung di dalam Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata khususnya di dalam 

Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian antara lain adanya kesepakatan diantara 

para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan 

sehingga syarat sah perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata menjadi tolak ukur 

dalam pelaksanaan praktik kesehatan tradisional.31 

Dalam hal tenaga kesehatan lalai ketika melakukan pekerjaannya sehingga 

menimbulkan kerugian pada pasien, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dimana perbuatan melanggar 

hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya 

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melanggar hukum sendiri dapat 

diklasifikasikan menjadi perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan, 

                                                
29 Ibid., h. 464. 
30 Syifa Alam, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan 
Tradisional’ (2018) 1 Media Iuris [518], diakses pada 29 Juli 2021 
31 Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, ‘Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian 

Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien’ (2014) 2 Privat Law [6], diakses pada 29 Juli 
2021 
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perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun 

kelalaian), dan perbuatan melanggar hukum karena kelalaian. Tenaga kesehatan 

dalam hal ini melakukan kelalaian sehingga tindakan tersebut dapat diklasifikasikan 

sebagai perbuatan melanggar hukum menimbulkan perbuatan melanggar hukum. 

Diluar terjadinya kelalaian, tenaga kesehatan tradisional dapat pula 

melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian pasien hanya untuk 

memberi keuntungan sepihak bagi tenaga kesehatan tradisional. Kesengajaan 

tersebut dapat berupa mengganti bahan-bahan obat yang sebelumnya telah 

didaftarkan menjadi bahan-bahan yang lebih murah dan tidak terjamin kualitas dan 

keamanannya. Hal tersebut dapat dimungkinkan akan menimbulkan efek samping 

yang merugikan bagi pasien. Tenaga kesehatan tradisional dalam hal ini akan 

mendapatkan konsekuensi berupa pencabutan izin edar oleh Kepala BPOM serta 

sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran obat tradisional yang tidak 

memenuhi standar persyaratan32. Pasien dapat melaporkan telah terjadi tindakan 

penipuan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional sehingga menimbulkan 

kerugian. Penipuan tersebut dapat dilaporkan kepada kepolisian berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Sebelum terjadinya sengketa, pemerintah pasti telah melakukan upaya-

upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam praktik 

kesehatan tradisional. Upaya pencegahan bersifat preventif telah dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kesehatan 

tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional itu sendiri. Dalam hal pembinaan 

dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional, pemerintah dalam hal 

ini menteri kesehatan memiliki wewenang untuk melakukan upaya tersebut dan 

dapat dilimpahkan kepada kepala dinas provinsi dan kepada dinas kabupaten/kota 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan33. 

 

                                                
32 Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat 
Tradisional. 
33 Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan  

Tradisional. 
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2.2 Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pasien akibat Kelalaian 

pada Pelayanan Kesehatan Tradisional di Era Covid-19 

Pengertian Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam UU Kesehatan 

merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu 

pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat, dalam pengertian tersebut perjanjian yang akan terbentuk antara pasien 

dan tenaga kesehatan tradisional bukanlah bentuk perjanjian yang berdasarkan pada 

hasil atau resultaat verbintenis, namun perjanjian yang akan terbentuk adalah 

perjanjian inspanning verbintenis yakni perjanjian yang didasarkan pada usaha 

yang maksimal sehingga prestasi yang ada tidak dapat diukur. Sehingga dalam 

menentukan bentuk kesalahan tenaga kesehatan tradisional menjadi sulit, namun 

terdapat berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien.  

Terdapat pilihan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien baik 

dengan menempuh proses litigasi maupun non litigasi, proses litigasi dapat 

ditempuh dengan permohonan gugat di pengadilan maupun menempuh prosedur 

perkara pidana yang ada, sedangkan proses non litigasi dilakukan dengan cara 

menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan dengan melakukan konsultasi, 

negosiasi, konsiliasi, maupun melalui arbitrase dengan persyaratan telah 

diperjanjikan secara tegas oleh para pihak dengan menyatakan bahwa segala 

sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan 

hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif 

penyelesaian sengketa34. Selain menempuh proses litigasi maupun non litigasi, 

penanganan kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

dapat dilakukan secara administrasi oleh lembaga yang berwenang. Upaya hukum 

yang dapat ditempuh oleh pasien diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan 

perundang-undangan antara lain KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, 

dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penjelasan lebih lanjut 

sebagai berikut: 

                                                
34 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) 

Terdapat dua upaya hukum yang dapat ditempuh Jika didasarkan pengaturan pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain: 

1. Wanprestasi 

Gugat wanprestasi dapat dijadikan salah satu upaya hukum untuk pasien 

karena dalam Hukum Kesehatan terdapat perjanjian Terapeutik yang tercipta antara 

pasien dan tenaga kesehatan yang juga melingkupi tenaga kesehatan tradisional, 

walaupun dalam prakteknya antara pasien dan tenaga kesehatan tidak membuat 

perjanjian secara tertulis, namun perjanjian terapeutik ini otomatis berlaku untuk 

keduanya sehingga ketentuan yang terdapat dalam kebebasan berkontrak dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata termasuk lingkup dalam perjanjian terapeutik ini 

Gugat wanprestasi dapat digunakan pasien dengan menggunakan ketentuan 

yang terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata, dimana tenaga kesehatan tidak 

memenuhi suatu prestasi akibat kelalaiannya. Pada pendapat Subekti dalam buku 

yang berjudul Hukum Perjanjian, wanprestasi memiliki 4 unsur antara lain:35 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Dari keempat unsur wanprestasi, terdapat beberapa poin yang dapat 

dijadikan alasan terkait gugat Wanprestasi di Pengadilan terhadap kelalaian yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.  

2.   Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) 

Gugatan perbuatan melanggar hukum juga dapat dipakai oleh pasien dalam 

menempuh upaya hukum akibat kelalaian yang merugikan dirinya dengan 

didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam 

                                                
35 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2002).  
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ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang seluruhnya harus terpenuhi antara 

lain:  

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum 

2. Adanya kesalahan  

3. Timbulnya kerugian  

4. Adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian  

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pasien atas kelalaian yang 

disebabkan oleh tenaga kesehatan tradisional dapat didasarkan pada ketentuan 

dalam KUHP yakni ketentuan yang mengatur mengenai kealpaan atau kelalaian 

yang terdapat dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Perbedaan penggunaan kedua 

pasal ini didasarkan pada kerugian yang diderita oleh pasien. Penggunaan  Pasal 

359 KUHP didasarkan apabila kerugian yang dialami korban ialah kematian dengan 

ancaman pidana lima tahun penjara. Penggunaan Pasal 360 KUHP didasarkan pada 

kerugian yang diderita ialah luka berat dengan pidana lima tahun atau kurungan 

paling lama satu tahun, dan apabila menimbulkan luka yang mengakibatkan pasien 

tidak dapat melakukan perkerjaannya diancam pidana paling lama sembilan bulan 

atau kurungan paling lama enam bulan dan denda maksimal empat juta lima ratus 

ribu rupiah. Selain menempuh upaya hukum dengan kealpaan, pasien juga dapat 

mendalilkan adanya penipuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 378 KUHP 

yang tentunya harus dibuktikan kesalahannya. Oleh karena KUHP bersifat lex 

generalis atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, maka 

dalam penggunaannya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan 

harus lebih diutamakan. 

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Undang-Undang Kesehatan merupakan peraturan yang melingkupi 

pelayanan kesehatan tradisional sehingga pengaturan mengenai tenaga kesehatan 

tradisional juga berada dalam lingkup Undang-Undang Kesehatan. Upaya hukum 

yang dapat ditempuh oleh pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan tradisional ialah 
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penuntutan ganti rugi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang 

Kesehatan yang berbunyi “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”. Oleh karena itu, pasien dapat menuntut ganti rugi 

atas kerugian yang diderita akibat kelalaian tenaga kesehatan tradisional. Sebelum 

menuntut ganti kerugian ke pengadilan, Undang-Undang Kesehatan mewajibkan 

penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu. Apabila dalam kelalaian tenaga 

kesehatan tradisional tersebut menggunakan alat atau teknologi, maka dapat 

diberlakukan ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan yang 

mengatur apabila pasien mengalami kerugian harta benda, luka berat atau kematian 

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling 

banyak seratus juta rupiah36. 

 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tuntutan ganti rugi atau 

kompensasi yang merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha 

yang37. Kewajiban pemberian ganti rugi tersebut dapat didasarkan dengan 

ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur 

bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti rugi atas kerugian yang 

dihasilkan dari penggunaan jasa maupun obat yang diperdagangkan oleh tenaga 

kesehatan tradisional yang dapat berupa ganti rugi atau perawatan atas kerugian 

yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut. Penggantian ganti rugi tersebut sejalan 

dengan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi.38 Kewajiban 

pemberian ganti rugi yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tidak dapat menghapuskan tuntutan pidana sehingga tuntutan pidana 

juga dapat dilakukan bersamaan dengan penuntutan hak konsumen atas ganti rugi. 

                                                
36 Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
37 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
38 Ibid., Pasal 4. 
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III PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Perlindungan hukum pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan tradisional pada pelayanan kesehatan tradisional di era Covid-19 sudah 

diatur dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa terjadi hubungan hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha. selain itu Tenaga kesehatan tradisional dapat 

dipersalahkan apabila hasil pengobatannya ternyata tidak sesuai sebagaimana yang 

diharapkan untuk kesembuhan pasien berdasarkan adanya indikasi penyimpangan 

kewajiban dari apa yang seharusnya dilakukan dimana kelalaian tersebut dapat 

dibuktikan dengan adanya kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dan 

kerugian yang timbul.  

Dalam sudut pandang hukum keperdataan berlaku ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata, hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan tradisional timbul dari 

perjanjian terapeutik dimana hubungan tersebut timbul dari adanya persetujuan 

pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional 

kepadanya atas dasar kepercayaan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita 

oleh pasien sehingga tenaga kesehatan dianggap mampu untuk menyembuhkan 

penyakit tersebut. selain itu Dalam hal tenaga kesehatan lalai ketika melakukan 

pekerjaannya sehingga menimbulkan kerugian pada pasien, perbuatan tersebut 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUHPerdata.  

Tenaga kesehatan tradisional dalam hal memberi keuntungan sepihak bagi 

tenaga kesehatan tradisional seperti mengganti bahan obat yang tidak terjamin 

keamanannya akan mendapatkan konsekuensi pencabutan izin edar oleh Kepala 

BPOM serta sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran obat tradisional 

yang tidak memenuhi standar persyaratan yang kemudian pasien dapat melaporkan 

ke kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan. 

Terdapat pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien baik 

dengan menempuh proses litigasi maupun non litigasi, proses litigasi dapat 

ditempuh dengan permohonan gugat di pengadilan maupun menempuh prosedur 

perkara pidana yang ada, sedangkan proses non litigasi dilakukan dengan cara 
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menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan dengan melakukan konsultasi, 

negosiasi, konsiliasi, maupun melalui arbitrase. 
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PENERIMA GRATIFIKASI DENGAN DALIH SPONSORSHIP 
PERUSAHAAN FARMASI UNTUK PROMOSI OBAT YANG 

BERTENTANGAN DENGAN KODEKI DAN KODE ETIK 
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Abstrak  
Sponsorship merupakan praktik yang sering ditemukan dan diperbolehkan dalam dunia kesehatan 
asalkan tidak bertentangan dengan etika profesi kedokteran dan farmasi serta sesuai dengan prosedur 
yang telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan. Kendati demikian, kerap terjadi 
praktik gratifikasi melalui kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan farmasi dengan 
memberikan bonus atau fasilitas tertentu kepada dokter agar perusahaan farmasi dapat meraup 
keuntungan dengan memonopoli isi resep yang diperuntukkan kepada pasien. Terdapatnya konflik 
kepentingan di dalam kegiatan sponsorship tersebut mengakibatkan dokter tidak meresepkan obat 
yang sesuai dengan kebutuhan padahal seharusnya dokter selaku tenaga kesehatan memiliki peran 
dan tanggungjawab dalam pengawasan distribusi obat pada masyarakat dengan menuliskan resep 
yang sesuai dengan kebutuhan pasien tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain serta perusahaan 
farmasi seharusnya dalam memberikan sponsorship berpatokan untuk kepentingan penelitian atau 
pengembangan obat dan bukan untuk meraup keuntungan. Metode penelitian yang digunakan oleh 
penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berdasarkan peraturan-peraturan dan 
doktrin terkait. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan 
penegakan hukum bagi dokter serta perusahaan farmasi yang melakukan gratifikasi dengan dalih 
sponsorship yang bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik 
International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG) yang mana dalam penegakannya 
seringkali ditemukan norma hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, seperti belum adanya 
batasan yang jelas bagaimana penyelewengan dalam sponsorship dapat dikategorikan pelanggaran 
etik murni atau termasuk pelanggaran etikolegal yang juga disebut medikolegal. 

Kata Kunci: Gratifikasi, Penegakan Hukum, Sponsorship, Perusahaan Farmasi, Kode Etik 
Kedokteran 

Abstract 

Sponsorship is a common practice and permitted in the world of health as long as it does not 
contradict with medical and pharmaceutical professional ethics and in accordance with the 
procedures that have been regulated as stated in the Health Minister of Republic of Indonesia 
Regulation Number 58 of 2016 about Sponsorship for Health Workers. Even so, practice of 
gratification often occurs through sponsorship activities conducted by the drug manufacturers by 
providing bonuses and certain facilities to health workers so that their manufactured drugs can 
monopolize the prescription content which is intended for the patient. The existence of a conflict of 
interest in those sponsorship activity resulted in doctors not prescribing medicines according to 
their needs, whereas doctors as health workers should have a role and responsibility in supervising 
medicines distribution to the community by writing prescriptions containing types and brands of 
medicines that are in accordance with patients needs and pharmaceutical companies should provide 
sponsorship based on research or medicines development purposes and not for profit purposes. The 
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research method used by the author is normative juridical by examining secondary data based on 
related regulations and doctrines. This research was conducted with the aim of knowing how the 
influence and law enforcement for doctors and pharmaceutical companies who carry out 
gratification under the pretext of sponsorship which is contrary to the Indonesian Medical Code of 
Ethics (KODEKI) and the International Pharmaceutical Manufacturer Group Code of Ethics 
(IPMG Codes of Ethics) in which there are often legal norms that do not have legal certainty, such 
as the non existence of clear boundaries on how fraud in sponsorship such as gratification can be 
categorized as pure ethics violation or ethical which also called medicolegal. 

Keywords: Gratifications, Law Enforcement, Sponsorship, Drug manufacturer, Code of 
Medical Ethics 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia yang mempunyai suatu keahlian khusus di suatu 

bidang profesinya memerlukan suatu etika yang diwujudkan dengan 

kode etik profesi, tak terkecuali dokter di Indonesia yang terikat di 

bawah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan perusahaan farmasi 

yang terikat di bawah Kode Etik International Pharmaceutical 

Manufacture Group. Kode etik profesi ini sangat diperlukan untuk 

menjadi sarana kontrol sosial, melakukan pencegahan atas campur 

tangan atau pengawasan oleh pemerintah atau masyarakat, serta 

untuk kehendak lebih tinggi dalam rangka kepentingan 

pengembangan.1  

Kode Etik Kedokteran Indonesia sendiri menentukan suatu 

tindakan yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh 

dokter. Namun tidak setiap pelanggaran terhadap Kode Etik 

Kedokteran Indonesia merupakan pelanggaran hukum, kecuali jika 

menyentuh etikolegal atau yang juga biasa disebut medikolegal yang 

notabene nya merupakan suatu pelanggaran etik yang di mana juga 

terdapat pelanggaran hukum sekaligus di dalamnya. Etikolegal atau 

medikolegal meliputi banyak hal seperti pelayanan kedokteran yang 

belum sesuai standar bahkan dapat dikatakan berada di bawah 

standar, menerbitkan surat keterangan palsu, membongkar rahasia-

rahasia terkait jabatan atau pekerjaan dokter, abortus provocatus, 

serta pencabulan dan persetubuhan secara illegal. Namun, 

pelanggaran etikolegal atau medikolegal tidak dapat hanya 

ditentukan seputar hal tersebut saja harus ditentukan kasus per 

kasus. 

                                                
1 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: 

Kanisius, 1995, hlm. 35-36. 
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Berangkat dari hal tersebut, konflik kepentingan dalam 

menjalankan suatu kewajiban profesi profesional pun masih kerap 

terjadi di Indonesia tak terkecuali dalam implementasi di bidang 

kedokteran, konflik kepentingan antara Dokter selaku tenaga 

kesehatan yang memiliki kewajiban primer (primary interest) untuk 

berpedoman dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia demi 

menyehatkan pasien seringkali bertabrakan dengan kepentingan 

sekunder (secondary interest) dari luar yang dalam hal ini 

perusahaan farmasi. Hal ini dapat kita lihat dalam penyelewengan 

kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan farmasi 

dengan memberikan bonus atau fasilitas tertentu kepada para dokter 

agar obat-obatan hasil produksinya dapat memonopoli isi resep yang 

diperuntukkan kepada pasien sehingga membuat dokter 

memberikan resep obat kepada pasiennya dengan mengutamakan 

kepentingan si pemberi sponsor dan bukan demi kepentingan pasien.  

Praktik penyelewengan sponsorship ini kerap terjadi, salah 

satu contoh dari praktik penyelewengan sponsorship adalah kegiatan 

untuk mempromosikan produk obat-obatan golongan bifosfonat 

yang ditujukan untuk mengobati osteoporosis di suatu rumah sakit 

yang terbilang cukup ternama di wilayah Tangerang. Dalam 

kegiatannya setiap dokter selaku tenaga kesehatan di rumah sakit 

tersebut yang memberikan resep berisi obat-obatan dengan golongan 

bifosfonat kepada pasien sampai target yang ditentukan oleh 

perusahaan farmasi yang bersangkutan telah tercapai, maka mereka 

akan mendapat hadiah berupa wisata gratis ke Thailand, dan 

hasilnya resep menggunakan produk obat-obatan golongan 

bifosfonat tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan melonjak 

dengan frekuensi yang sangat tinggi, padahal nyatanya kasus pasien 

yang mengidap penyakit osteoporosis tidak lagi bertambah. Hal ini 

mengakibatkan ketersediaan obat tersebut di apotek rumah sakit 
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terkait habis dalam waktu hanya beberapa hari sehingga pihak 

rumah sakit harus segera memesan obat tersebut lagi dan lagi. 

Namun ketika wisata yang dijanjikan sudah selesai obat-obat 

tersebut tidak kunjung dibeli lagi di apotek sehingga menjadi 

deadstock karena tidak ada lagi dokter yang menggunakan obat-

obatan tersebut dalam resep yang dibuatnya. Fenomena ini jelas 

menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan dari pihak dokter 

yang seharusnya memegang teguh Kode Etik Kedokteran Indonesia 

dengan kepentingan dari perusahaan farmasi yang terbukti hanya 

dalam 2 bulan saja frekuensi pemberian resep dengan obat-obatan 

golongan bifosfonat melejit namun tidak ada penggunaan 

berkelanjutan. 

Permasalahan ini juga kerap menimbulkan konflik yang 

merugikan pasien secara finansial dikarenakan pasien harus 

membeli obat-obatan yang seharusnya tidak ia beli dan biasanya 

obat yang dipromosikan menggunakan cara ini terbilang memiliki 

harga yang cukup tinggi padahal seharusnya seorang pasien dapat 

mempercayakan kesehatannya termasuk obat yang akan dikonsumsi 

olehnya kepada dokter yang didatanginya. Praktik dokter selaku 

tenaga Kesehatan yang melakukan kerjasama sejatinya tidak sesuai 

dengan hukum positif di Indonesia. Mengacu pada Pasal 3 Kode Etik 

Kedokteran Indonesia telah tegas dinyatakan bahwa sifat dagang 

yang dalam segala situasi mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya, tidak boleh dipakai karena perbuatan tersebut 

bertentangan dengan etika kedokteran. Selain itu Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran juga telah tegas 

melarang praktik tersebut.  

Kemudian praktik ini juga bisa menimbulkan suatu 

permasalahan hukum gratifikasi jika ditinjau dari UU Tipikor. 

Namun di lain sisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
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1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi 

belum terdapat penjelasan secara detail mengenai ketentuan 

bagaimana perusahan farmasi dapat menjalin bekerja sama dengan 

dokter dalam hal pemberian produk obat-obatan kepada pasien. 

Selain itu, juga dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga 

Kesehatan juga jelas diatur bahwa dokter sebagai tenaga kesehatan 

diperbolehkan menjadi media promosi untuk produk obat-obatan 

hasil produksi perusahaan farmasi dengan catatan tidak ada jumlah 

persentase yang merinci. 

Pemanfaatan dokter sebagai media promosi obat dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2016 Tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan sebenarnya 

diperbolehkan namun dengan catatan khusus yaitu untuk 

kepentingan CPD (continuing professional development) atau CME 

(continuing medical education). 

Dari permasalahan di atas, perlu diteliti lebih lanjut untuk 

mengetahui praktik kerjasama sponsorship yang terjadi antara 

dokter selaku tenaga kesehatan dengan perusahaan farmasi dalam 

rangka pemberian produk obat-obatan terhadap pasien tidaklah 

sesuai dengan kode etik dan norma yang berlaku. Terlebih, masih 

sangat rancu untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran etik murni karena untuk 

dikatakan sebagai pelanggaran etik murni maka pelanggaran 

tersebut harus semata-mata melanggar kode etik dan tidak 

bersinggungan dengan hukum. Apabila pelanggaran tersebut tidak 

hanya melanggar kode etik namun juga telah melanggar kaidah 

hukum maka pelanggaran tersebut akan dikategorikan sebagai 

medikolegal atau etikolegal. Berangkat dari hal tersebut, dalam hal 

ini penulis melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap 

aspek-aspek dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik 
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International Pharmaceutical Manufacture Group, dan peraturan 

hukum di Indonesia untuk mendapatkan titik terang dari 

permasalahan terkait. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-

permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimanakah kerugian yang dapat dialami oleh pasien 

dari penyelewengan di dalam kegiatan sponsorship yang 

dilakukan oleh dokter selaku tenaga kesehatan yang 

memiliki kebebasan dalam memberikan resep obat sesuai 

dengan kebutuhan pasien? 

1.2.2. Bagaimanakah pertanggungjawaban secara hukum, Kode 

Etik Kedokteran Indonesia, dan Kode Etik International 

Pharmaceutical Manufacturer Group terhadap 

penyelewengan kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh 

dokter selaku tenaga kesehatan dan perusahaan farmasi? 

 

1.3. Metode Penelitian 

Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 

data-data sekunder dan menjadikan hukum seperti susunan asas-

asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, teori hukum, 

dan doktrin.2 Kemudian, penelitian ini penulis analisis dengan 

metode kualitatif dengan menjelaskan data-data yang telah dikaji 

dengan pernyataan atau kata-kata. 

 

                                                
2 Mukti F. dan Yulianto A., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

(Pustaka Pelajar 2010), hlm. 34-51 
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1.4. Dasar Hukum 

1.4.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

1.4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

1.4.3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

1.4.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 

Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan 

1.4.5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 

Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan 

1.4.6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

3987/A/Sk/1973 Tentang Larangan Pedagang Besar 

Farmasi Menjual Obat Langsung Kepada Dokter-Dokter, 

Dokter Gigi, dan Apoteker 

1.4.7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1191/Menkes/PSK/IX/1993 Tentang Pedagang Besar 

Farmasi 

1.4.8. Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman 

Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia 

1.4.9. Kode Etik International Pharmaceutical Manufacturer 

Group Tentang Praktik Pemasaran Produk Farmasi di 

Indonesia 

1.4.10. Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi 
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2. ANALISIS 

2.1. Kerugian yang dapat dialami oleh pasien dari penyelewengan di 

dalam Kegiatan Sponsorship yang dilakukan oleh Dokter Selaku 

Tenaga Kesehatan yang memiliki kebebasan dalam 

Memberikan Resep Obat Sesuai dengan Kebutuhan Pasien 

Harga obat yang terlalu tinggi menjadi salah satu faktor 

permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia yang belum 

menemukan titik terang sampai detik ini. Biaya yang dikeluarkan 

untuk membeli obat menjadi komponen utama dalam pembiayaan 

kesehatan di masyarakat hingga meraup 39% dari biaya keseluruhan 

komponen belanja Indonesia. 

Apabila diperhatikan lebih mendalam, ditemukan fakta 

bahwa biaya promosi yang menjadi bentuk kontribusi terhadap 

tingginya harga obat di Indonesia dan hal tersebut yang menjadi titik 

munculnya hubungan simbiosis mutualisme antara dokter selaku 

tenaga kesehatan dan perusahaan farmasi dimana pihak dokter yang 

membutuhkan bantuan berupa informasi mengenai obat-obatan dan 

produk obat-obatan itu sendiri dari para perusahaan farmasi dan 

perusahaan farmasi yang membutuhkan bantuan para dokter selaku 

bagian dari tenaga kesehatan untuk menjual obat hasil produksinya.  

Hanya saja, terdapat pihak ketiga di dalam hubungan tersebut yaitu 

pasien yang akan menanggung beban biaya obat dari resep yang 

diberikan oleh dokter. Hal yang bersangkutan juga telah 

dikemukakan oleh Geoffrey Spurling dalam hasil penelitiannya, di 

mana dalam memberikan resep pada pasien, para dokter memiliki 

kecenderungan menggunakan obat hasil produksi para perusahaan 

farmasi yang mempromosikan obatnya ke dokter yang 
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bersangkutan, tetapi dengan tetap memperhatikan kebutuhan 

pasien.3  

Sayangnya, sering muncul konflik kepentingan di dalam 

kegiatan sponsorship yang justru dijadikan kedok dari tindakan 

gratifikasi yang dilakukan kedua belah pihak. Terdapat oknum 

tenaga kesehatan dalam hal ini dokter yang hanya mengejar imbalan 

dan tidak berpegang teguh pada Kode Etik Kedokteran Indonesia 

yang akhirnya memanfaatkan sponsorship dan juga terdapat pihak 

perusahaan farmasi yang ingin obat hasil produksinya terjual keras 

di masyarakat secara tidak sah hingga memonopoli pasar obat-

obatan agar dapat membawa keuntungan finansial yang besar untuk 

dirinya. 

Dalam melakukan penyelewengan sponsorship tersebut, 

terdapat perantara yaitu medical representative yang akan menjadi 

penghubung antara perusahaan farmasi dan para dokter selaku 

tenaga kesehatan. Pihak perusahaan farmasi melalui medical 

representative akan menawarkan hadiah kepada para dokter dengan 

jaminan dokter tersebut akan memberikan resep obat kepada pasien 

menggunakan obat-obatan hasil produksi perusahaan farmasi terkait 

sesuai dengan target dalam periode yang sudah ditentukan. 

Dikarenakan jumlah hadiah yang diberikan perusahaan farmasi 

melalui medical representative tidak sedikit yaitu berupa uang tunai 

maupun barang seperti tiket perjalanan untuk berlibur, akses untuk 

mengikuti berbagai seminar, dan lain sebagainya, maka untuk 

memenuhi target tersebut, tidak jarang para para dokter melakukan 

segala cara untuk menambahkan beberapa daftar obat-obatan di 

                                                
3Asep Candra, “Ada Konspirasi Dokter dengan Perusahaan Farmasi”, (Kompas, 2010) 

https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/20/09264388/ada.quotkonspirasiquot.dokter.dengan.per
usahaan.farmasi> accessed 21 July 2021 
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dalam resepnya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan 

penyakit yang diderita oleh pasien.   

Dengan dilakukannya tindakan gratifikasi tersebut, para 

dokter telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yang 

diterbitkan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran pada tahun 2001 

khususnya diatur pada Pasal 3 karena tidak menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan dokter, menjalin suatu hubungan dan 

menerima hadiah atau a imbalan dari perusahaan farmasi terkait 

yang mempengaruhi pekerjaannya, serta melibatkan dirinya baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan promosi 

untuk produk obat-obatan hasil produksi perusahaan farmasi terkait 

dengan tujuan demi keuntungan pribadi para dokter. 

Berangkat dari pendapat Prof. Ilham Oetama Marsis, 

pembuatan resep obat untuk pasien oleh dokter tidak dapat 

memaksakan penggunaan obat tertentu. Obat yang ditulis di dalam 

resep haruslah sesuai dengan obat-obat yang telah terdaftar dan 

dimiliki oleh rumah sakit terkait atau tempat praktik mereka. Oleh 

karenanya, obat hasil produksi para perusahaan farmasi yang 

berikatan dengan para dokter selaku tenaga kesehatan tidak dapat 

begitu saja diresepkan untuk pasien. Terlebih, pembuatan resep obat 

tersebut harus didasari oleh prinsip rasionalisasi obat dimana dokter 

harus senantiasa memberikan obat dengan diagnosis yang tepat, 

dosis yang tepat, dan waktu pemberian obat itu sendiri juga harus 

tepat.  

Kembali lagi, pada penyelewengan sponsorship ini, pihak 

pasien lah yang dirugikan sebab akibat yang muncul yaitu tingginya 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien saat menebus resep yang 

telah diberikan oleh dokter karena adanya indikasi biaya tersebut 

dipengaruhi oleh biaya promosi obat yang dipasang oleh perusahaan 
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farmasi terlampau tinggi. Selain itu, diragukannya efektivitas serta 

kualitas obat dalam menyembuhkan penyakit yang diderita pasien 

karena resep obat yang diberikan tidak berorientasi pada kebutuhan 

pasien.  

2.2. Pertanggungjawaban Secara Hukum, Kode Etik Kedokteran 

Indonesia, dan Kode Etik International Pharmaceutical 

Manufacturer Group terhadap Penyelewengan Kegiatan 

Sponsorship yang Dilakukan Oleh Dokter Selaku Tenaga 

Kesehatan dan Perusahaan Farmasi  

Sebelum terikatnya para pihak dalam sponsorship dengan 

pertanggungjawabannya, perlu diketahui terlebih dahulu apakah 

penyelewengan atas kegiatan sponsorship tersebut merupakan 

pelanggaran terhadap kode etik murni ataukah pelanggaran terhadap 

medikolegal atau etikolegal. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai 

bentuk pelanggaran terhadap kode etik murni di saat para pihak 

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam 

kode etik yang bersangkutan seperti dalam hal ini yaitu Kode Etik 

Kedokteran Indonesia dan Kode Etik International Pharmaceutical 

Manufcturer Group tanpa adanya keterkaitan dengan kaidah-kaidah 

hukum. Namun, akan menjadi bentuk pelanggaran yang berbeda di 

saat perbuatan tersebut tidak hanya sebatas melanggar aturan-aturan 

di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik 

International Pharmaceutical Manufacturer Group tetapi juga 

melanggar kaidah-kaidah hukum dan perbuatan melanggar tersebut 

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran medikolegal atau 

etikolegal. 

Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran etik murni 

terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia, terdapat Lembaga 

khusus yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran 
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tersebut, yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang 

dibentuk IDI. Namun lain halnya apabila pelanggaran yang 

dilakukan adalah pelanggaran hukum (etikolegal) yang dapat 

diselesaikan langsung di ranah hukum administrasi, hukum pidana, 

maupun hukum perdata, dan untuk menentukan hal tersebut terdapat 

dua (2) cara, yaitu dengan rekomendasi dari Majelis Kehormatan 

Etik Kedokteran (MKEK) dan Panitia Pertimbangan dan Pembinaan 

Etik Kedokteran (P3EK) apakah hal tersebut masuk dapat 

diselesaikan secara hukum atau pasien dan dokter yang dalam hal ini 

sama-sama sebagai subjek hukum menyelesaikannya menurut 

hukum. 

Dokter selaku Tenaga kesehatan memang diperbolehkan 

menjalin sponsorship, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan. Akan tetapi, di 

dalam peraturan tersebut juga telah diatur sedemikian rupa syarat-

syarat dan kewajiban bagi para tenaga kesehatan dalam melakukan 

sponsorship dengan tujuan hanya ditujukan untuk kepentingan 

pengembangan pada profesi dokter dan pengedukasian mengenai 

kesehatan melalui penelitian produk obat hasil produksi para 

perusahaan farmasi sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2)  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan, Sponsorship 

harus dilaksanakan secara terbuka, penuh transparansi dan tidak 

diperbolehkan adanya konflik kepentingan antara para pihak di 

dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar independensi para dokter 

selaku tenaga kesehatan dalam membuat resep tidak terpengaruh 

oleh anjuran penggunaan produk-produk sponsorship dan para 

dokter melakukan sponsorship semata-mata demi perkembangan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai Pasal 17 Kode 

Etik Kedokteran Indonesia. 

Sementara untuk dokter-dokter yang memiliki status sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dan berada di bawah Kementerian Kesehatan 

dapat merujuk pada gratifikasi yang diatur di dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang terbagi 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu yang pertama adalah gratifikasi yang 

dikategorikan sebagai bentuk suap di mana aparatur menerima 

gratifikasi yang memiliki hubungan dengan jabatannya akan tetapi 

berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Semantara, untuk 

gratifikasi jenis kedua yaitu gratifikasi yang tidak dikategorikan 

sebagai bentuk suap apabila gratifikasi yang diterima sama sekali 

tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan jabatan dan sudah 

sesuai dengan kewajiban dan tugas dari pihak yang menerima. 

Apabila penyelewengan praktik sponsorship terjadi dan 

terjadi tindakan gratifikasi yang dianggap suap di dalamnya serta 

melibatkan dokter-dokter PNS, maka praktik sponsorship tersebut 

dapat dikategorikan menjadi suatu tindak pidana tanpa melewati 

MKEK ataupun P3EK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan jo. Pasal 12B 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa kerjasama antara pihak dokter 

selaku tenaga kesehatan dengan para perusahaan farmasi dengan 

melakukan tindakan gratifikasi melalui kegiatan-kegiatan gratifikasi 

yang dikategorikan sebagai bentuk suap yang tidak terbatas pada 

marketing fee, cashback, gratifikasi, dan sponsorship di mana hal-

hal tersebut telah melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
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Pelanggaran yang dilakukan dokter selaku tenaga kesehatan 

terhadap Kode Etik Profesi Kedokteran dipecah menjadi 2 (dua) 

jenis pelanggaran di mana terdapat pelanggaran kode etik murni dan 

medikolegal atau etikolegal yang merupakan istilah untuk terjadinya 

pelanggaran etik yang didalamnya juga sekaligus terjadi 

pelanggaran hukum.4 Pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini yaitu 

para dokter yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan 

berdasarkan standar yang telah diatur dalam Kode Etik Kedokteran 

Indonesia, justru dipengaruhi oleh perusahaan farmasi dalam 

menjalan profesinya yaitu independensi dalam penulisan resep. 

Telah diatur bahwasanya merupakan suatu pelanggaran terhadap 

profesional dari dokter selaku tenaga kesehatan apabila terjadi 

penerimaan imbalan dari dilakukannya pemberian resep obat atau 

alat kesehatan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi pada 

Pasal 3 ayat (2) huruf w. 

Tiap-tiap pihak yang mendapati adanya kepentingan orang 

lain maupun dirinya yang dirugikan oleh praktik dari dokter selaku 

tenaga kesehatan dapat melakukan pengaduan atas hal tersebut 

kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 

secara tertulis. Merekalah yang nantinya akan melakukan 

pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap pengaduan tersebut. 

Kasus yang diadukan akan dianggap sebagai pelanggaran etika 

apabila dalam pembuatan resep obat terdapat indikasi 

terpengaruhnya etika independensi dokter selaku tenaga kesehatan. 

Sanksi yang akan dijatuhi oleh Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia kepada para oknum dokter tersebut dimulai 

dari surat peringatan tertulis, kemudian akan diberikannya 

                                                
4Safitri Hariyani dan Syahrul Macmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi 

Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung: CV. Karya Putra Darwati 2012, 
hlm. 317.  
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rekomendasi dicabutnya surat izin praktek atau tanda registrasi, dan 

yang terakhir adalah para oknum terkait wajib menjalani program 

pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau 

dokter gigi. 

Kemudian, saat terjadi pelanggaran hukum di balik kegiatan 

sponsorship oleh dokter selaku tenaga kesehatan dan perusahaan 

farmasi berupa dipengaruhinya independensi para dokter dalam 

membuatkan resep obat untuk pasien maka dapat dikenakan sanksi 

sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 

tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan yaitu dilakukannya 

pembinaan dan pengawasan dengan diberikannya sanksi 

administratif berupa teguran secara lisan, tertulis, dan/atau 

pencabutan izin. 

Selain hal yang telah disebutkan di atas, pasien yang merasa 

dirugikan atas tindakan para dokter dapat membawa permasalahan 

ini ke ranah pidana dengan mengajukan tuntutan selama akibat yang 

diancamkan pidana dari tindakan yang dilakukan para dokter ini 

mengandung unsur dolus atau opzet atau terdapat culpa lata di 

dalam tindakannya. Hal ini dikarenakan tidak hilangnya hak setiap 

orang untuk melapor ke pihak berwenang apabila terdapat dugaan 

tindak pidana dan/atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas 

kerugian perdata yang didapatinya apabila mengacu pada Pasal 66 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran. Namun, semata-mata hanya untuk tujuan kepentingan 

pengembangan dalam profesi dokter dan pengedukasian terkait 

kesehatan melalui penelitian produk obat hasil produksi para 

perusahaan farmasi sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2)  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan serta tidak boleh 

adanya konflik kepentingan. 
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Di sisi lain, dikarenakan praktik sponsorship ini dilakukan 

oleh dua pihak, maka dalam kasus ini pihak perusahaan farmasi juga 

telah melakukan pelanggaran kode etik murni terhadap Kode Etik 

Profesi Farmasi dan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik 

International Pharmaceutical Manufacturer Group tentang Praktik 

Pemasaran Produk Farmasi di Indonesia, perusahaan farmasi jelas 

tidak diperbolehkan menawarkan segala jenis imbalan kepada para 

dokter selaku tenaga kesehatan dan apabila melanggarnya maka 

akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 13 Kode Etik International 

Pharmaceutical Manufacturer Group tentang Praktik Pemasaran 

Produk Farmasi di Indonesia. 

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Farmasi terbagi 

menjadi 2 (dua) jenis pelanggaran, yang pertama yaitu bersifat 

ringan di mana pelanggaran tersebut hanya memberikan dampak 

kepada perusahaan farmasi lainnya seperti pada kasus terjadi 

pemberian doorprize sebagai bentuk hormat dan sopan santun. 

Kemudian, pelanggaran kedua adalah pelanggaran yang bersifat 

berat seperti melakukan promosi dengan metode off-label, promosi 

dengan klaim produk yang tidak sesuai dengan klaim sebenarnya, 

dan seperti pada kasus yang sedang penulis bahas yaitu melakukan 

sponsorship sebagai kedok untuk memberi imbalan kepada pihak 

dokter selaku tenaga kesehatan dengan tujuan memanipulasi 

pembuatan resep obat. Pelanggaran tersebut dianggap bersifat berat 

dikarenakan jelas membawa kerugian tidak hanya pada perusahaan 

farmasi lainnya namun hingga merugikan pasien, reputasi dari 

International Pharmaceutical Manufacturer Group, dan bahkan 

dilatarbelakangi hal yang negatif seperti melakukan tindakan 

gratifikasi yang dianggap suap.  

Apabila terdapat pihak perusahaan farmasi yang melakukan 

pelanggaran, nantinya Komite Eksekutif International 
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Pharmaceutical Manufacturer Group bersama-sama dengan Sub 

Komite Praktik Pemasaran International Pharmaceutical 

Manufacturer Group akan memeriksa dan memutuskan termasuk 

jenis yang manakah pelanggaran tersebut sehingga akan 

mempermudah untuk dijatuhkannya sanksi kepada para pelanggar. 

Penjatuhan sanksi terbagi berdasarkan 3 (tiga) tingkatan 

pelanggaran di mana pada pelanggaran pertama para pihak yang 

melakukan pelanggaran yang bersifat ringan akan diberikan surat 

peringatan dari Sub Komite Praktik Pemasaran International 

Pharmaceutical Manufacturer Group dan untuk pelanggaran yang 

bersifat berat diwajibkan melakukan pembayaran atas denda 

sejumlah US$2.000. 

Kemudian, untuk tingkatan pelanggaran yang terjadi untuk 

kedua kalinya yang bersifat ringan, Komite Eksekutif International 

Pharmaceutical Manufacturer Group akan memberikan surat 

peringatan seperti pada pelanggar yang dilakukan pertama kali. 

Namun, untuk pelanggaran yang sifatnya berat maka Komite 

Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturer Group akan 

memberikan surat resmi kepada perusahaan farmasi yang telah 

melanggar dan mengundang General Manager-nya untuk hadir di 

dalam suatu pertemuan sebagai pihak yang akan menjelaskan 

sekaligus mendengarkan tindakan pelanggaran seperti apakah yang 

telah dilakukan oleh perusahaan farmasi terkait. Lebih lanjut, 

perusahaan farmasi tersebut diwajibkan melakukan pembayaran atas 

denda sejumlah US$2.000 untuk jenis pelanggaran yang bersifat 

ringan dan US$5.000 untuk jenis pelanggaran yang bersifat berat. 

Tingkatan pelanggaran yang terakhir adalah pelanggaran 

lebih lanjut di mana sanksi yang diberikan kurang lebih sama dengan 

sanksi untuk pelanggaran kedua kalinya yaitu adanya surat resmi 
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yang akan dikirimkan oleh Komite Eksekutif International 

Pharmaceutical Manufacturer Group kepada kantor pusat 

perusahaan farmasi yang telah melanggar dan mengundang General 

Manager-nya untuk menghadiri pertemuan yang akan menjelaskan 

pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan farmasi 

terkait. Hanya saja, jumlah denda yang wajib dibayarkan oleh pihak 

perusahaan farmasilah yang berbeda, di mana untuk pelanggaran 

ringan maka diwajibkan membayar denda sejumlah US$5.000 dan 

untuk pelanggaran berat dikenakan kewajiban membayar denda 

sejumlah US$20.000 serta ditambah catatan bahwa pembayaran 

denda tersebut harus dikirimkan melalui rekening bank 

International Pharmaceutical Manufacturer Group dalam kurun 

waktu 30 hari kerja apabila sudah terdapat penerimaan bukti 

keputusan final dimana pihak perusahaan farmasi yang melanggar 

terikat dengan keputusan final tersebut. 

Untuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan farmasi sudah mendapatkan bentuk antisipasi dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 

HK.00.05.3.02706 yang mengatur mengenai promosi obat 

dikarenakan sebenarnya jika hanya mengacu kepada Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi 

Tenaga Kesehatan akan sedikit susah dibuktikan apabila hanya 

dengan melihat apakah sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan 

farmasi dengan dokter selaku tenaga kesehatan semata-mata untuk 

membuat produk obat-obatan hasil produksinya laku keras dengan 

cara memanipulasi isi resep obat yang dibuat oleh dokter kepada 

pasien dan justru merugikan para pasien itu sendiri sebab dapat 

bersinggungan dengan kejahatan korporasi. 
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Sudah jelas tertera di dalam Pasal 9 Surat Keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.3.02706 bahwa 

perusahaan farmasi tidak diperbolehkan bekerjasama dengan para 

penulis resep seperti salah satunya tenaga kesehatan dalam hal ini 

dokter pada proses pembuatan resep dan bahkan juga dilarang untuk 

memberikan bonus sebagai bentuk imbalan digunakannya obat-

obatan hasil produksinya baik berupa uang tunai maupun barang. 

Apabila pihak perusahaan farmasi melanggar aturan di dalam surat 

keputusan tersebut, maka akan terdapat sanksi pidana dan juga 

sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, 

diberhentikannya kegiatan perusahaan farmasi, pembekuan dan/atau 

dicabutnya izin bagi obat yang bersangkutan untuk diedarkan, dan 

berbagai sanksi administratif lainnya berdasarkan Pasal 10 Surat 

Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02706. 

Lalu, tindakan gratifikasi berkedok sponsorship ini juga 

telah melanggar ketentuan dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga 

dimaksud di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan No. HK.00.05.3.02706, maka pertanggungjawaban 

perusahaan farmasi yaitu dapat dijatuhkan sanksi pidana 

berdasarkan teori identifikasi korporasi dikarenakan mens rea (niat 

jahat) nya mengacu pada perusahaan farmasi itu sendiri selaku 

pelaku usaha dalam bentuk korporasi. Sanksi pidana tersebut dapat 

berupa pidana denda karena melanggar ketentuan yang berlaku dan 

menggunakan sponsorship sebagai kedok dilakukannya gratifikasi 

agar produknya dapat terjual di masyarakat. Selain itu, dapat juga 

dikenakan sanksi pidana penjara sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas perbuatan korporasi baik oleh direktur, 
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pejabat senior maupun agen-agen di dalamnya yang menjadi otak 

utama dalam tindak pidana tersebut.5 

Berangkat dari pembahasan sebelumnya, apabila mengacu 

pada Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik International 

Pharmaceutical Manufacturer Group, penyelewengan dalam 

sponsorship dapat menjadi suatu pelanggaran etik. Hanya saja akan 

sulit untuk mengkategorikan apakah penyelewengan tersebut murni 

merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia 

dan Kode Etik International Pharmaceutical Manufacturer Group 

atau justru dapat dikenakan sanksi administratif sampai dicabutnya 

izin perusahaan dan izin peredaran produk dari perusahaan, sanksi 

pidana, serta bahkan gugatan perdata dikarenakan penyelewengan 

yang terjadi dikategorikan sebagai etikolegal atau medikolegal. 

Jika dalam kasus penyelewengan sponsorship yang telah 

dilakukan oleh para dokter dan perusahaan farmasi tersebut terjadi 

malpraktik dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi 

pasien, maka dapat secara tegas dikategorikan sebagai etikolegal 

atau medikolegal. Namun, lain halnya apabila obat yang diresepkan 

oleh dokter sesuai dengan gejala dan kebutuhan pasien. Oleh 

karenanya, tidak terdapat titik penentu yang jelas untuk 

menunjukkan kapan saatnya penyelewengan sponsorship 

dikategorikan sebagai etikolegal atau medikolegal dan bukan 

pelanggaran etik murni disebabkan etikolegal atau medikolegal baru 

dapat ditentukan setelah adanya pendekatan kasus per kasus. 

 

 

                                                
5Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung: Alumni, 

2010, hlm. 180. 
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3. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Pengaruh dari penyelewengan sponsorship sejatinya sangat 

merugikan pihak pasien karena dokter selaku tenaga kesehatan yang 

seharusnya mengutamakan kesehatan pasien dengan berpedoman 

pada Kode Etik Kedokteran Indonesia serta peraturan perundang-

undangan di Indonesia, namun malah memberikan obat kepada 

pasien atas dasar konflik kepentingan dengan perusahaan farmasi 

yang ingin meraup keuntungan. Hasilnya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pasien, efektivitas, serta kualitas obat dalam 

menyembuhkan penyakit yang diderita pasien meragukan karena 

tidak seperti seharusnya yang berorientasi pada kebutuhan pasien. 

Menurut anggapan Komisi Pemberantasan Korupsi, hal-hal 

demikian dikategorikan sebagai penyebab terjadinya masalah pada 

pelayanan kesehatan di Indonesia dengan merugikan pasien karena 

biaya komisi yang diberikan untuk dokter justru ditanggung 

sepenuhnya oleh pasien. 

Dokter sebagai bagian dari Tenaga kesehatan memang 

diperbolehkan menjalin sponsorship, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga 

Kesehatan, namun dengan tujuan hanya untuk kepentingan 

pengembangan profesi dokter dan edukasi kesehatan melalui 

penelitian produk obat hasil produksi para perusahaan farmasi tanpa 

adanya konflik kepentingan. Pelanggaran mengenai praktik 

sponsorship yang dilakukan oleh dokter dan juga perusahaan 

farmasi memang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik 

sebagaimana tertuang dalam KODEKI dan Kode Etik International 

Pharmaceutical Manufacturer Group, namun belum jelas apakah 
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hal tersebut termasuk pelanggaran etik murni atau termasuk 

etikolegal yang bisa disebut juga sebagai medikolegal yang dapat 

dikenakan dengan sanksi administratif sampai pencabutan izin, 

sanksi pidana, dan juga dapat diajukan gugatan perdata, dikarenakan 

sampai dewasa ini belum ada titik penentu yang menyebutkan 

apakah hal tersebut hanya melanggar etik murni atau melanggar 

kaidah hukum juga dan termasuk etikolegal yang disebut juga 

medikolegal karena hingga dewasa ini pelanggaran etikolegal atau 

medikolegal ditentukan secara kasus per kasus.  

 

3.2. Saran 

3.2.1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pihak rumah sakit, dan 

pemerintah harus memaksimalkan fungsi pengawasan 

terhadap dokter selaku tenaga kesehatan dan juga 

perusahaan farmasi ataupun pihak luar lain agar tidak ada 

praktik sponsorship yang menimbulkan konflik 

kepentingan antara dokter yang memiliki kewajiban 

menaati Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan 

kepentingan lain yang mencari keuntungan materi, selain 

itu pihak-pihak tersebut juga dapat menerapkan sistem 

whistleblower (pengaduan) apabila terdapat pelanggaran 

mengenai praktik sponsorship dengan catatan orang yang 

melakukan aduan terlindungi secara hukum, baik 

identitas, hak, dan martabatnya. 

3.2.2. IDI, Pemerintah, dan pihak rumah sakit harus bekerjasama 

dengan baik dalam menciptakan suatu dasar hukum yang 

menjabarkan indikator yang jelas untuk menentukan apa 

yang termasuk pelanggaran etik murni dan apa yang 

ditentukan sebagai etikolegal atau medikolegal dalam 

kasus praktik penyelewengan sponsorship agar penegakan 

hukum dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 
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ABSTRAK 
 
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 hingga 1 Juli 2021, jumlah korban meninggal akibat 
Covid-19 mencapai 58.995 orang di Indonesia. Untuk menekan angka tersebut, Pemerintah 
Indonesia menerapkan berbagai kebijakan guna membendung penyebaran pandemi seperti 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Pemerintah juga berupaya secara mandiri menemukan vaksin Covid-19. Saat ini Indonesia 
sedang melakukan pengembangan pembuatan vaksin mandiri yaitu vaksin Merah Putih yang 
dikoordinir oleh Kementrian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Melalui 
Keppres No. 18 Th. 2020, saat ini terdapat tujuh institusi yang tergabung dalam konsorsium vaksin 
nasional yang menggunakan berbagai jenis platform. Di tengah upaya pembuatan vaksin, patut 
dikaji penerapan Hak Paten atas vaksin. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan 
ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. 
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji: (a) Mengingat Hak Paten itu memberikan hak eksklusif 
pada inventor, bagaimana Hak Paten atas Vaksin Merah Putih tersebut? (b) Bagaimana Hak Paten 
yang nantinya akan diberikan dapat mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi 
pandemi? Dalam kondisi mendesak untuk kepentingan kesehatan masyarakat, pada hakikatnya 
vaksin Merah Putih dapat memperoleh Hak Paten sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b 
UU No. 13 Th. 2016 tentang Paten. Menarik untuk dikaji bagaimana Pemerintah Indonesia 
mengakomodasi kepentingan bisnis bagi industri farmasi dan lembaga-lembaga penelitian dalam 
konsorsium vaksin nasional. Idealnya, pemberian Hak Paten oleh Pemerintah Indonesia diharapkan 
dapat memberikan akses yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 
tanpa memasung peluang pihak-pihak lain atas peluang memanfaatkan hak eksklusif sebagai 
inventor. 
 
Kata kunci: Hak Paten, Kesehatan Masyarakat, Vaksin Covid-19 Merah Putih 

 
ABSTRACT 

 
Based on data from the Satuan Tugas Covid-19 until July 1, 2021, the number of people who died 
due to Covid-19 reached 58,995 people in Indonesia. To reduce this number, the Government of 
Indonesia has implemented various policies to stem the spread of the pandemic, such as Large-Scale 
Social Restrictions (PSBB) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). 
The government is also trying to independently find a Covid-19 vaccine. Currently, Indonesia is 
developing an independent vaccine, namely the Red and White vaccine, which is coordinated by the 
Ministry of Research and Technology/National Research and Innovation Agency. Through 
Presidential Decree No. 18 Th. 2020, there are currently seven institutions that are members of the 
national vaccine consortium that use various types of platforms. In the midst of making vaccines, it 
is worth reviewing the application of patents on vaccines. The legal research method used in this 
paper is normative juridical with a conceptual approach and legislation. This writing aims to 
examine: (a) Considering that the Patent gives exclusive rights to the inventor, how is the patent or 
the Red and White Vaccine? (b) How can the patents that will be granted support the efforts of the 
Indonesian government in overcoming the pandemic? In urgent conditions for the benefit of public 
health, in essence the Red and White vaccine can obtain a patent as in Article 109 paragraph (1) 
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letter b of Law no. 13 Th. 2016 on Patents. It is interesting to study how the Government of Indonesia 
accommodates business interests for the pharmaceutical industry and research institutions in the 
national vaccine consortium. Ideally, the granting of Patent Rights by the Government of Indonesia 
is expected to provide wider access to public health in the midst of the Covid-19 pandemic without 
stifling other parties' opportunities to take advantage of exclusive rights as inventors. 
 
Keywords: Patent Rights, Public Health, Red and White Covid-19 Vaccine 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana non 

alam nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Th. 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Keppres 

12/2020) tanggal 13 April 2020. 1  Penetapan status bencana nasional ini 

menandakan kondisi darurat di Indonesia2 dan Pemerintah Indonesia memberikan 

upaya serius guna menekan angka penyebaran virus. Tercatat jumlah korban 

meninggal dunia akibat pandemi di Indonesia mencapai 73.582 jiwa terhitung sejak 

Maret 2020 hingga 19 Juli 2021. 3  Berbagai kebijakan telah dilakukan seperti 

pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada UU 

No. 6 Th. 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Peraturan Pemerintah No. 21 

Th. 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga Darurat.  

Sejak pandemi merebak, Pemerintah Indonesia gencar melakukan riset guna 

menemukan atau membuat vaksin. Beberapa negara di seluruh dunia pun 

melakukan hal yang sama. Beberapa vaksin yang telah berhasil dibuat yaitu Sinovac 

(China), AstraZeneca (Inggris), hingga Pfizer (Amerika Serikat). Pemerintah 

Indonesia melalui Kementrian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi 

Nasional membentuk Konsorsium Nasional Vaksin Covid-19 Merah Putih guna 

pengembangan vaksin Covid-19 secara mandiri 4  melalui Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 18 Th. 2020 tentang Tim Nasional Percepatan 

                                                             
1  Muhammad Yasin, ‘Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional’, 

(Hukumonline.com), https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-
covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional> accessed 27 Juli 2021. 

2  Ibid. 
3 Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19. ‘Berita Pasien Sembuh Terus Meningkat 

Mencapai 2.261.658 orang’. (Covid.19.go.id, 2021) https://covid19.go.id/berita/pasien-sembuh-
terus-meningkat-mencapai-2261658-orang>  accessed 20 Juli 2021. 

4 JawaPos. ‘Pemerintah akan Bentuk Konsorsium Vaksin Merah-Putih’, (JawaPos, 2021) 
https://www.jawapos.com/kesehatan/02/09/2020/pemerintah-akan-bentuk-konsorsium-vaksin-
merah-putih-2/> accessed 20 Juli 2021.  
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Pengembangan Vaksin Covid-19 (Keppres 18/2020). Dalam ketentuan tersebut 

dijelaskan bahwa terdapat tim khusus pengembangan vaksin Covid-19 yang terdiri 

dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Harian. 

Dalam setiap aktivitas penelitian berbasis teknologi farmakologi, aspek 

HKI, terutama Paten, menjadi hal esensial untuk dibahas. Setiap temuan dapat 

dimohonkan perlindungan HKI melalui regime Paten. Dalam upaya membuat dan 

mengembangkan vaksin Merah Putih ini pun terbuka peluang sangat besar untuk 

diajukan dan mendapatkan Paten. Mengingat vaksin merupakan komiditi yang 

memiliki nilai ekonomi dan memiliki aspek hukum yang penting sebagai upaya 

perlindungan hak kekayaan intelektual dari inventor vaksin terkait.5  

Dalam Hak Paten terdapat hak eksklusif bagi pemegangnya untuk 

mengeksploitasi manfaat ekonomi yang lahir dari Paten tersebut. Perlindungan 

Paten bagi inventor menjadi salah satu intensif dalam meningkatkan karya dan 

kinerja secara kuantitas maupun kualitas guna memajukan kesejahteraan bangsa 

dan negara. Melekatnya hak eksklusif bagi inventor memberi keleluasaan untuk 

melakukan komersialisasi dan memanfaatkan hak ekonomi atas temuannya.  

Dalam hukum nasional, pengaturan terkait paten telah mengalami empat 

kali perubahan, yaitu melalui UU No. 6 Th. 1989 yang diubah dengan UU No. 1 

Th. 1997 kemudian diubah lagi dengan UU No. 14 Th. 2001, dan terakhir diubah 

menjadi UU No. 13 Th. 2016 tentang Paten. Pada intinya dijelaskan bahwa paten 

diberikan sebagai hak eksklusif oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya 

di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Dalam kondisi pandemi, 

penegakan HKI, khususnya Paten terkait penemuan dan pembuatan vaksin Covid-

19 dapat menimbulkan permasalahan baru, aspek eksklusivitas dan monopoli hak 

ekonomi berhadapan dengan hak komunal masyarakat. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 28H ayat (1) UUD RI Th. 1945 dijelaskan terkait jaminan kesehatan bagi 

masyarakat sebagaimana berikut “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

                                                             
5 Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I., ‘Pelindungan Hukum Atas Vaksin 

Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara 
Kesejahteraan’. (2021) 17 Jurnal Ilmu Hukum, [35-47]. 
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batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”6 

Hak Paten atas vaksin Merah Putih penting dikaji mengingat adanya hak 

eksklusif yang melekat pada inventor yang berdampingan dengan kebutuhan 

mendesak atas hak kesehatan masyarakat suatu negara di tengah pandemi Covid-

19. Negara selaku pemberi Hak Paten harus mampu mengakomodasi kepentingan 

bisnis bagi industri farmasi dan lembaga-lembaga penelitian yang terlibat dalam 

konsorsium vaksin nasional dan menyeimbangkannya dengan pemenuhan hak 

Kesehatan sebagaimana dijamin oleh konstitusi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikaji 

dalam penulisan ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana pemberian Hak Paten atas Vaksin Merah Putih bagi para inventor? 

1.2.2 Bagaimana Hak Paten yang diberikan dapat mendukung upaya Pemerintah 

Indonesia dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat di tengah pandemi? 

1.3 Dasar Hukum 

1) UU No. 36 Tahun  2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

2) UU No. 13 Tahun  2016 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016 

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5922); 

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19); 

                                                             
6 Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  77 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah; 

5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional; 

6) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional 

Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

7) The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs Agreement). 
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BAB II 

ANALISIS 

 

2.1.  Perlindungan Hak Paten atas Vaksin Covid-19 Merah Putih  

 Dilihat dari sisi ekonomi, vaksin secara umum dapat menjadi komoditas yang 

bernilai ekonomis bagi negara yang memproduksinya. Vaksin merupakan produk 

yang dihasilkan oleh peneliti yang ahli di bidangnya, melalui proses yang panjang 

dan memerlukan banyak waktu, tenaga, bahkan biaya.7 Untuk itu, vaksin yang 

dihasilkan melalui investasi yang tinggi ini perlu mendapat perlindungan hukum 

agar penggunaannya dapat dioptimalkan.  

Jika ditinjau dari aspek hukum, produk temuan yang merupakan hasil dari riset 

peneliti tersebut dikenal sebagai Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan intelektual 

yang mendapat perlindungan dari Negara akan menerima hak eksklusif yang 

disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).8 Berdasarkan ketentuan Hukum 

Internasional, HKI diatur dalam the Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Di dalam ketentuan TRIPs 

Agreement, yang menjadi ruang lingkup perlindungan HKI meliputi Paten (Patents), 

Merek (Trademarks), Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyright and Related Rights), 

Desain Industri (Industrial Design), dan Rahasia Dagang (Protection of 

Undisclosed Information). Mengacu pada ketentuan tersebut, paten sebagai salah 

satu lingkup HKI diatur secara khusus pula dalam hukum nasional pada ketentuan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Dalam hal ini 

paten menjadi penting, sebab dapat menjadi reward yang diberikan kepada peneliti 

atau penemu teknologi atas jerih payah yang dilakukan dalam upaya menemukan 

suatu penemuan baru dengan memberdayakan segala kemampuannya. 9 

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Paten sebagai berikut,“Paten adalah 

                                                             
7 Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I., ‘Pelindungan Hukum Atas Vaksin 

Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara 
Kesejahteraan’, (2021) 20 DiH: Jurnal Ilmu Hukum. [35-47]. 

8 Masnun, M. A., & Roszana, D, ‘Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk 
Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia’, (2019) 26 Jurnal Ius Quia Iustum. [327]. 

9 Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I., Op.Cit. 
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hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di 

bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi 

tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. 

 Dalam ketentuan di atas dijelaskan bahwa hak paten terhadap invensi 

teknologi dapat diberikan hak eksklusif bagi negara terhadap inventornya. Tak 

terkecuali jika melihat situasi pandemi saat ini. Upaya menemukan dan 

memproduksi vaksin Covid-19 tentu dapat diberikan reward kepada peneliti yang 

telah memberikan seluruh kemampuannya untuk menemukan vaksin Covid-19 

yang memiliki efektivitas baik. Mengingat pada hak eksklusif melekat hak moral 

dan hak ekonomi atas invensi yang dihasilkan. Hak moral adalah hak yang melekat 

pada diri inventor sebagai pencipta invensi yang tidak dapat dihilangkan walaupun 

hak terkait telah dialihkan, dengan kata lain sebagai penghargaan dan pengakuan 

bahwa karya invensi merupakan karya inventor terkait. Sedangkan hak ekonomi 

adalah hak yang dimiliki inventor guna mendapatkan royalty dan penghargaan 

secara materi ata invensi yang telah dibuatnya.10 Pada hakikatnya hak paten tidak 

diberikan kepada semua invensi, melainkan hanya pada invensi yang memenuhi 

syarat tertentu yaitu, adanya kebaruan (novelty), dapat dipraktekkan dalam 

perindustrian (industrial applicability), memiliki nilai langkah inventif (inventif 

step), dan memenuhi syarat formal.11  

 Jika dikaitkan dengan permasalahan vaksin Covid-19, apabila terdapat vaksin 

Covid-19 yang ditemukan maka inventor dapat melindungi hasil invensinya 

tersebut melalui paten yang pada akhirnya akan melekat hak ekesklusif. Hal ini 

dikarenakan perlindungan terkait obat-obatan termasuk pada perlindungan 

terhadap paten yang dikategorikan sebagai invensi dalam bidang teknologi.12 

Sebagaimana merujuk pada pengertian “obat” dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 

                                                             
10 Much Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan 

HAKI Kita) Cetakan Pertama. (Penerbit Buku Biru 2012). 
11 Muhammad, A. K, Hukum Ekonomi Hukum Kekayaan Intelektual, (PT. Citra Aditya 

Bakti 2001). 
12 Samariadi, ‘Pelaksanaan Compulsory Lisencing Paten Obat-Obatan Bidang Farmasi Di 

Indonesia Dikaitkan dengan Doha Declaration on The TRIPs Agreement and Public Health’, (2017) 
1 DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, [449]. 
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Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) 

sebagai berikut,“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi 

yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”. Sejalan 

dengan pernyataan Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S. selaku Direktur Paten, DTLST 

dan Rahasia Dagang dalam ‘Webinar Paten atas Vaksin Covid-19’ di Universitas 

Padjajaran, “vaksin termasuk pada definisi obat yang pada hakikatnya digunakan 

dalam pencegahan penyakit pada manusia”. 

2.1.1. Pembentukan Konsorsium Vaksin Nasional 

 Hingga tulisan ini disusun, beberapa negara telah melakukan uji coba vaksin 

bahkan telah didistribusikan ke beberapa negara lain salah satunya Indonesia. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes) telah menjalankan Program Vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021 

dengan menggunakan beberapa vaksin yang diproduksi oleh beberapa negara. 

Vaksin yang berasal dari China (Sinovac), Inggris (AstraZeneca), dan Amerika 

Serikat (Pfizer) menjadi pilihan vaksin yang digunakan Indonesia pada program 

vaksin terkait. Selain menggunakan vaksin dari negara lain, Pemerintah Indonesia 

melalui Kementrian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Nasional 

(Kemenristek BRIN) telah membentuk konsorsium nasional riset teknologi yang 

ditujukan untuk penanganan Covid-19, salah satunya pengembangan vaksin Covid-

19.13 Tujuan dari adanya konsorsium ini adalah untuk menghasilkan vaksin Covid-

19 mandiri yang dihasilkan oleh anak bangsa. Vaksin ini diharapkan dapat menjadi 

suntikan tambahan atau booster di tengah berbagai vaksin yang digunakan 

pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19 saat ini yang diproduksi luar negeri 

(Kompas.com, 2021).14  

                                                             
13  Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ‘Kemenristek/BRIN bentuk Konsorsium 

Riset Teknologi Penanganan Covid-19’, (BNPB, 2021), https://bnpb.go.id/berita/kemenristek-brin-
bentuk-konsorsium-riset-teknologi-penanganan-covid19> accessed 21 Juli 2021. 

14 Kompas.com, ‘Konsosrsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemungkinan Vaksin Merah-
Putih?, (Kompas.com, 2021), https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/15554081/konsorsium-
riset-dan-inovasi-covid-19-kemungkinan-vaksin-merah-putih?page=all> accessed 21 Juli 2021. 
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 Dalam mendukung penelitian vaksin tersebut, pemerintah menerbitkan 

ketentuan yang menunjang seperti Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 dan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Keppres 18/2020). Konsorsium 

vaksin nasional yang dibentuk tersebut melibatkan berbagai sektor dunia usaha dan 

lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang ada di bawah koordinasi Kemenristek 

BRIN. Riset yang dilakukan adalah upaya untuk menemukan dan memproduksi 

vaksin yang dikembangkan oleh 7 (tujuh) institusi dengan berbagai jenis platform. 

Institusi yang terlibat diantaranya Lembaga Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ketujuh institusi 

tersebut memproduksi vaksin Covid-19 Merah Putih berdasarkan berbagai platform 

yang berbeda yaitu dengan pendekatan protein rekombinan hingga pendekatan 

adenovirus (BBC Indonesian.com, 2020).15 Jika merujuk pada hal tersebut maka 

vaksin Covid-19 yang diberi nama vaksin Covid-19 Merah Putih merupakan objek 

hak paten yang dapat diberikan kepada institusi atau lembaga-lembaga peneliti 

yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional yang dapat dimiliki bersama-

sama berdasarkan ketentuan UU Paten. 

2.1.2. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 

Berdasarkan ketentuan UU Paten, paten diberikan oleh Negara kepada inventor 

atas invensinya di bidang teknologi dengan jangka waktu tertentu. Jika merujuk 

pada Pasal 1 angka 3 UU Paten dijelaskan bahwa “Inventor adalah seorang atau 

beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke 

dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.” Sedangkan pada Pasal 1 angka 13 UU 

Paten disebutkan pula bahwa “Orang adalah orang perseorangan atau badan 

hukum.” 

                                                             
15 Pijar Anugerah, ‘Covid-19: Siapa saja yang mengembangkan ‘vaksin merah-putih’ dan 

bagaimana cara kerjanya?’, (BBC Indonesian.com, 2020), https://www.bbc.com/indonesia/majalah-
54275740> accessed 26 Juli 2021. 
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Jika mengacu pada kedua ketentuan diatas, disimpulkan bahwa inventor yang 

dapat menjadi pemegang paten adalah perseorangan atau badan hukum. Dimana 

dalam hal ini adalah institusi dan lembaga-lembaga penelitian yang tergabung 

dalam konsorsium vaksin nasional yang tergabung dari tidak hanya badan publik 

tetapi badan usaha. Implikasi atas hak eksklusif yang melekat pada hak paten 

tersebut memberikan hak inventor untuk dapat sepenuhnya menggunakan atau 

melarang orang lain untuk menjual, menyewakan, membuat, bahkan menggunakan 

hasil invensi terkait.16 Dengan begitu, adanya hak eksklusif yang melekat pada 

suatu invensi justru akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial terlebih 

dalam hal kepentingan umum mengingat mengakomodasi adanya kepentingan 

ekonomi didalamnya.17 Hak eksklusif pada hakikatnya dapat melarang orang lain 

untuk menggunakan hasil invensi terkait, maka adanya hak eksklusif terhadap obat 

dan sediaan farmasi yang dilindungi paten akan berdampak pada harga yang 

cenderung lebih tinggi dibandingkan obat dan sediaan farmasi yang tidak dilindungi 

paten. Hal ini dapat dipahami mengingat pendaftaran kekayaan intelektual 

difokuskan pada memberikan rasa aman bagi pemilik untuk memperoleh manfaat 

ekonomi dari hasil invensinya tersebut.18 

Meskipun demikian, hak eksklusif pada paten bukan tanpa batas, melainkan 

tetap ada batasnya, yang mana eksklusivitas sebuah kekayaan intelektual dapat 

disimpangi atau dikecualikan pada kondisi tertentu.19 Terlebih jika dilihat pada 

kondisi pandemi Covid-19 saat ini, yang mengharuskan kepentingan kemanusiaan 

tetap diberi ruang untuk tetap diprioritaskan. Di satu sisi, jika melihat dari aspek 

inventor, paten sangat penting bagi perusahaan atau lembaga farmasi mengingat 

dalam proses pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 membutuhkan 

investasi besar dan waktu yang sangat lama dari inventor. Namun, pada hakikatnya 

kepentingan paten dan kepentingan kemanusiaan dapat dijalankan secara 

                                                             
16 Masnun, M. A., & Astanti, D. N., ‘Urgensi Pembatasan Hak Eksklusif Paten Covid-19 

melalui Penerapan Lisensi Wajib Di Indonesia’. (2020) 6 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), [456-
464]. 

17 Ibid. 
18  Liling, P, ‘Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 

Perolehan Manfaat Ekonomi’.(2014) Jurnal magister Ilmu Hukum, [12]. 
19 Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I., Op.Cit. [44]. 
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bersamaan. Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Kemenkumham, Dra. 

Dede Mia Yusanti, M.L.S. menyatakan, “Paten obat Covid-19 dapat didaftarkan 

dan memperoleh perlindungan kekayaan intelektual tanpa harus mengorbankan 

kepentingan umum, sebab tidak ada batasan kondisi dan waktu dalam melakukan 

paten kekayaan intelektual selama memenuhi syarat paten” (Naviri.org, 2020).20 

Dalam hal ini Negara dapat hadir untuk mengakomodasi hal tersebut dengan 

menerapkan paten yang dilakukan salah satunya dengan mekanisme pelaksanaan 

paten oleh pemerintah (government use). 

Dalam hukum nasional, pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diakomodasi 

dengan cukup baik melalui ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf b UU Paten 

sebagaimana berikut,“Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia 

berdasarkan pertimbangan: a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan 

Negara; atau b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat” 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 111 huruf a UU Paten sebagaimana berikut, 

“Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 

ayat (1) huruf b meliputi: a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya 

mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat 

mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, 

menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)” 

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, pelaksanaan paten oleh 

pemerintah dapat dilakukan termasuk pada ruang lingkup produk farmasi yang 

dalam hal ini juga vaksin Covid-19. Mengingat saat ini pandemi Covid-19 

merupakan keadaan mendesak dan vaksin Covid-19 sangat dibutuhkan 

masyarakat maka pemerintah dapat melakukan sendiri paten sesuai ketentuan yang 

berlaku. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi suatu paten adalah menjamin 

kelangsungan perekonomian negara serta mengupayakan untuk terciptanya 

                                                             
20 Naviri.org, ‘Mengenal dan Memahami Hak Paten untuk Vaksin atau Obat Virus Corona’, 

(Naviri.org,2020),https://www.naviri.org/2020/04/mengenal-dan-memahami-hak-paten-untuk-
vaksin.html> accessed  26 Juli 2021. 
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peningkatan kesejahteraan umum. Dengan adanya pelaksanaan paten oleh 

pemerintah, hal ini mencerminkan adanya jaminan pengakuan hak asasi manusia 

atas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan sediaan farmasi serta bentuk 

dari adanya intervensi negara terkait.21 

 Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan paten oleh pemerintah ini diatur 

pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Paten oleh Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan paten secara 

sendiri atau jika pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri paten, maka 

pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga yang berkewajiban untuk memenuhi 

persyaratan berikut,22 

a) Memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten; 

b) Tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud kepada pihak lain; 

c) Memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam hukum internasional, pelaksanaan paten oleh pemerintah (government 

use) diakomodir oleh ketentuan dalam Article 31 TRIPs Agreement yang 

menyatakan bahwa, “Where the law of a Member allows for other use of the 

subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including 

use by the government or third parties authorized by the government, the following 

provisions shall be respected.” 

 Pelaksanaan paten oleh pemerintah dapat dibenarkan untuk menggunakan 

paten tanpa izin dari pemegang paten berdasarkan kondisi tertentu seperti keadaan 

darurat dan mendesak terhadap kepentingan umum. Dalam ketentuan tersebut 

disyaratkan pula bentuk permohonan terhadap pelaksanaan paten oleh pemerintah 

atau government use adalah bersifat non eksklusif, disertai adanya pemberian 

                                                             
21 Sitorus, W., ‘Kepentingan Umum dalam Perlindungan Paten’, (2014) 26 Yuridika, [55]. 
22 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden No. 77 Th. 2020. 
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imbalan atau ganti kerugian yang layak kepada pemegang paten dengan harga 

yang lebih rendah dari royalty yang ditentukan.23 

2.2. Pemberian Hak Paten Vaksin Covid-19 Merah Putih sebagai Upaya 

Pemerintah Mengatasi Pandemi  

 Apabila vaksin Covid-19 Merah Putih telah melalui berbagai uji klinis sesuai 

ketentuan yang berlaku, nantinya akan dapat melakukan pendaftaran paten atas 

invensi yang dibuat oleh inventor terkait. Dengan melakukan pendaftaran paten, 

maka vaksin Covid-19 Merah Putih akan mendapatkan perlindungan paten antara 

lain berupa, incentive to create invention yaitu insentif yang diberikan untuk 

kegiatan research and development, penghargan atau rewarding, dan paten sebagai 

sumber informasi, artinya dengan adanya disclosure clause.24 Dengan pemberian 

paten oleh pemerintah terhadap invensi khususnya vaksin Covid-19 Merah Putih, 

dapat memberi dampak positif terhadap aktivitas inovasi karena memberi hak 

monopoli terbatas pada pemilik paten. Selain itu, perlindungan hukum bagi paten 

berdampak baik karena dapat memotivasi inventor untuk dapat meningkatkan hasil 

invensi secara kualitas dan kuantitas. 

 Walaupun demikian, pemberian paten harus dapat dilihat dari aspek ekonomi 

dan aspek sosial. “Dari aspek sosial, digunakan sebagai upaya pemulihan kesehatan 

masyarakat di tengah pandemi dengan harapan dapat secara mudah diakses oleh 

masyarakat, tanpa mengabaikan peran dari inventor yang telah memberikan segala 

jerih payah melalui hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada inventor”, 

sebagaimana dikatakan oleh Ranti Fauza selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni 

Noratiat UNPAD dalam Webinar Perlindungan Paten bidang Vaksin dan Farmasi 

di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian UNPAD (CNN Indonesia.com, 

2020).25 

                                                             
23 Muis, L. S., ‘Hak Atas Aksesibilitas Obat Paten Bagi Masyarakat’ (2019) 1 Widya 

Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, [36-64]. 
24  Purwaningsih, E, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, (PT. Ghalia 

Indonesia 2005). 
25 CNN Indonesia.com, ‘Bio Farma Buka Suara Soal Pentingnya Paten Vaksin Covid-19’, 

(CNN Indonesia.com, 2020), https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200707130902-204-
521771/bio-farma-buka-suara-soal-pentingnya-paten-vaksin-covid-19> accessed 27 Juli 2021. 
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2.2.1. Hak atas Aksesibilitas Vaksin Covid-19 Merah Putih bagi Masyarakat  

Lebih lanjut, selain memberikan hak eksklusif pada inventor selaku pemegang 

paten, dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah pada dasarnya pemerintah juga 

menjamin hak kesehatan masyarakat di tengah pandemi. Sebagaimana dinyatakan 

dalam ketentuan Pasal 28H UUD NRI 1945, pada intinya menyatakan bahwa setiap 

orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin dan memperoleh pelayanan 

kesehatan. Hak atas kesehatan berupa akses vaksin Covid-19 Merah Putih 

merupakan bagian dari hak konstitusional dan hak sebagai warga negara yang 

dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Besarnya biaya penelitian, biaya 

pengembangan, uji klinis, hingga biaya pengurusan paten menjadi salah satu alasan 

biaya obat maupun sediaan farmasi paten lebih mahal. Sehingga, hal ini membuat 

akses akan obat dan sediaan farmasi paten lebih sulit dijangkau masyarakat terlebih 

masyarakat menengah kebawah.  

Untuk itu, dengan dilaksanakannya paten oleh pemerintah, maka pemerintah 

dapat melakukan produksi vaksin dan melaksanakan paten tanpa harus izin dari 

pemegang paten. Sehingga, masyarakat yang membutuhkan obat dan sediaan 

farmasi dapat mengakses secara luas dengan harga yang lebih murah. Terlebih jika 

dilihat di tengah situasi mendesak dan darurat kesehatan saat ini, pemerintah 

bertanggung jawab penuh untuk memberikan akses vaksin secara menyeluruh 

kepada masyarakat melalui program vaksinasi secara gratis sebagaimana ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 

(Permenkes 10/2021). 

2.2.2. Pembatasan Hak Eksklusif Paten bagi Inventor Vaksin Covid-19 Merah 

Putih  

Berdasarkan pernyataan sebelumnya dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 

Merah Putih dapat diberikan paten kepada inventor, namun dikarenakan kondisi 

mendesak pandemi maka pemerintah dapat melakukan paten melalui pelaksanaan 
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paten oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perlakuan 

monopoli yang berlebihan dan merugikan masyarakat. Meskipun demikian, 

pemerintah tetap dapat mengakomodasi kepentingan inventor dan kepentingan 

umum secara bersamaan dengan tetap merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Pelaksanaan paten oleh pemerintah pada dasarnya 

dilakukan dengan memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang paten. 

Dimana pemberian imbalan tersebut dilakukan sebagai bentuk kompensasi atas 

pelaksanaan paten tersebut. 26  Hal ini dilakukan mengingat inventor telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit guna menghasilkan produk 

yang bermanfaat bagi keselamatan masyarakat. Sehingga, hak eksklusif tetap harus 

diberikan secara adil dan wajar agar inventor tetap dapat terus berinovasi untuk 

peningkatan karya yang lebih baik. Jika ternyata pemegang paten tidak menyetujui 

besaran dari imbalan terkait, maka pemegang paten dapat mengajukan gugatan 

hukum ke pengadilan niaga sesuai ketentuan yang berlaku.27 Sebagaimana dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Perpres 77/2020), dijelaskan adanya bentuk 

imbalan yang diberikan pada pemegang paten yang ditentukan oleh tim yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

Meskipun demikian, hak eksklusif paten bagi inventor vaksin tidak serta 

merta dibatasi secara mutlak. Sebab, dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Paten 

diatur bahwa “Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan 

sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak Pemegang Paten 

untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.” 

Sehingga, inventor selaku pemegang paten masih tetap dapat menjalankan hak 

eksklusif patennya yaitu dapat melarang pihak lain membuat, menggunakan, 

menjual, mengimpor, menyewakan kepada pihak lain tanpa izin dari pemegang 

paten terkait.  

                                                             
26 Mokoagouw, P. C. J., ‘Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten’. (2019) 7 Lex et Societatis [48]. 
27 Ibid. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

 Paten atas  vaksin Covid-19 Merah Putih dapat diberikan kepada inventor 

sesuai dengan syarat pemegang paten pada UU Paten. Namun, dikarenakan adnaya 

keadaan mendesak dan darurat terhadap kepentingan umum di tengah pandemi 

maka paten dapat dilaksanakan oleh pemerintah sesuai penerapan mekanisme 

pelaksanaan paten oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 109 ayat 

(1) huruf b UU Paten dinyatakan bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah 

dilakukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan sangat mendesak untuk 

kepentingan masyarakat. 

 Dengan adanya paten atas vaksin Covid-19 Merah Putih, inventor dapat 

menggunakan hak eksklusif paten yaitu hak moral dan hak ekonomi. Namun, 

dikarenakan adanya kebutuhan sangat mendesak, pemerintah harus 

mengakomodasi kepentingan pemegang paten dan kepentingan umum. Untuk itu, 

pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin aksesibilitas vaksin 

agar dapat digunakan seluruh masyarakat tanpa mengharuskan masyarakat 

membayar dengan biaya tinggi atas vaksin yang telah dilindungi paten tersebut. 

Pada hakikatnya, pelaksanaan paten oleh pemerintah selain mengakomodasi 

kepentingan umum, tetapi juga kepentingan hak eksklusif dari pemegang paten 

vaksin yang tetap dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 

Paten. 
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Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 24 Juni 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Best Academic Staff ALSA LC UNAIR 
o Project Officer of Law Cup KEMENPORA  

 
9. Indah Novianti 

Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Best Prosecutor, NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXIII 
o Staff of Moot Court Division 

 
10. Yolanda Hosana 

Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Ketua Delegasi, NMCC ALSA XXIII 
o Penasihat Hukum Terbaik Internal Moot Court Competition UNAIR 

 
11. Alya Azalia Permata Sari 

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 3 April 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 



Pengalaman   : 
o Vice Director of Academic Affairs ALSA LC UNAIR 
o Assistant Researcher of Airlangga Institute for International Law Studies 

 
12. Amirah Zalfa Arindya 

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Oktober 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o ALSA Court-like Debate Championship, 2019 
o ALSA Indonesia Legal Review Competition, 2020 

 
13. Afina Luthfi Tsaniya 

Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 6 Maret 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Seminar Beasiswa dan Enterpreneur BEM FH UNAIR 
o Kepanitiaan Diskusi Publik CACCP, 2021 

 
14. Puteri Ayu Lestari  

Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Delegasi NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXIII 
o Delegasi ALSA Legal Opinion Competition, 2021 

 
15. Fitrizki Dwi Nanda U.N. 

Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 13 Desember 1999 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Delegasi NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXIII 
o Delegasi Seminar dan Workshop Nasional 

 
16. Viena Andhani Riswari 

Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 13 Maret 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Delegasi NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXIII 
o Project Officer Blood Donation, BEM FH UNAIR 

 
 



17. Reza Utami Wahono  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 5 Mei 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Treasurer II, BEM FH UNAIR 
o Best Prosecutor NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXIII 

 
18. Yanuar Suryadini 

Tempat dan Tanggal Lahir : Ngawi, 18 Januari 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Ketua Rapat Kerja BEM, BLM dan BSO  
o Internal Moot Court Competition, 2018 

 
19. Diajeng Woro Andini 

Tempat dan Tanggal Lahir : Merauke, 10 Februari 2001 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Saksi Ahli Terbaik Internal Moot Court Competition 
o Staff Moot Court Division ALSA LC UNAIR 

 
20. Arivigo Pranata 

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Juni 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Chief Accounting & Financial Officer, Airlangga Law Centre 
o Delegasi NMCC Piala Mahkamah Agung XXIII 

 
 

21. Putra Ahnaf Faadihilah 
Tempat dan Tanggal Lahir :  Sidoarjo, 18 Oktober 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Keanggotaan   : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga 
Pengalaman   : 

o Staff Kementerian Ekonomi Kreatif, BEM FH UNAIR 
o Airlangga Center for Legal Drafting and Professional Development 

 
22. Shafira Monica Hartono 

Tempat dan Tanggal Lahir :  Surabaya, 15 Februari 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 



Keanggotaan   : BEM UNAIR 
Pengalaman   : 

o Internal Moot Court, 2018 
o Pelatihan Legislative Drafting FH UNAIR 

 
23. Mohammad Arif Tawakal 

Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 
Keanggotaan   : ALSA LC Universitas Padjadjaran 
Pengalaman   :  

o Delegasi Seminar dan Musyawarah Nasional XXVII 
o Delegasi NMCC Abdul Kahar Mudzakkir IX 

 
 

24.  Tsania Salsabila Nurussalma 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 
Keanggotaan   : ALSA LC Universitas Padjadjaran 
Pengalaman   : 

o Delegasi ALSA Conference, Myanmar  
o Delegasi NMCC Abdul Kahar Mudzakkir IX 

 
 

25. Muchamad Ahessa Zachary 
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 30 April 1997 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 
Keanggotaan   : ALSA LC Universitas Padjadjaran 
Pengalaman   : 

o Chief Coordinator of National Moot Court MCS FH UNPAD 
o Delegasi NMCC Tjokorda Raka Derana VI 

 
 

26. Noering Ratu Fatheha Fauziah 
Tempat dan Tanggal Lahir : Mempawah, 11 Juli 2000 
Pekerjaan   : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Keanggotaan   : Anggora Masyarakat Yuris Muda Airlangga  
Pengalaman   : 

o Lomba Debat Nasional Marvelaw Competition 
o Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 

 




