
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Visi Indonesia sehat 2010 dilandasi dengan 3 (tiga) pilar yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat dan 

pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Pembangunan kesehatan 

sebagai  salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya 

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

agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan 

pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun 

sosial ekonomi. “Dalam  perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah 

terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai 

upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, 

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Perubahan tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan”.
1
 

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang 

berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang 

                                                
1 Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang  

Kesehatan. 
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besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumberdaya manusia Indonesia 

dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya 

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia.
2
 

Pembangunan kesehatan sebagai  salah satu upaya pembangunan nasional 

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi 

kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam  perkembangan 

pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata 

nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang 

kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut akan 

mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Saat ini pergeseran teknologi yang semakin muktahir sehingga membawa 

perubahan yang luar biasa pada industri farmasi, makanan, kosmetika dan alat 

kesehatan. Industri farmasi telah mampu menghasilkan berbagai jenis obat dalam 

kapasitas yang potensial meningkat. Misalnya satu batch dalam system produksi 

farmasi dapat terdiri dari ratusan ribu tablet dan puluhan ribu  botol sirup. Di 

bidang makanan, teknologi industri telah berkembang sangat pesat yaitu dapat 

menghasilkan berbagai produk makanan dan minuman dengan product range yang 

sangat luas. 

                                                
2 UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan 
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Terkait dengan pembangunan bidang kesehatan, Puskesmas sebagai 

organisasi sosial medical lebih mengutamakan aktivitasnya untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena Puskesmas  

berada pada posisi yang cukup dilematis, dimana disatu pihak puskesmas harus 

menjalankan fungsi sosial kemanusiaan, sedangkan di pihak lain juga dituntut 

untuk memberikan pelayanan medis berkualitas untuk mencapai terciptanya 

kondisi masyarakat yang sehat, dan merupakan dambaan oleh seluruh masyarakat.  

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga 

sebagai satuan masyarakat terkecil. Dengan lain perkataan Puskesmas ditujukan 

untuk kepentingan kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah 

kerjanya. Setiap kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan 

Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Sebagai organisasi sosial medical, 

Puskesmas  lebih mengutamakan aktivitasnya untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena Puskesmas  berada 

pada posisi yang cukup dilematis, dimana disatu pihak puskesmas harus 

menjalankan fungsi sosial kemanusiaan, sedangkan di pihak lain juga dituntut 

untuk memberikan pelayanan terbaik. Terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, 

selalu didambakan oleh seluruh bangsa. Hal ini merupakan modal dasar bagi 

terlaksananya pembangunan nasional dan tercapainya cita-cita bangsa, karena 

bagaimanapun juga masyarakat yang sehat akan lebih mudah untuk dididik dan 

dikembangkan sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan 

memiliki produktivitas yang tinggi.  
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Guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas 

tersebut sangat dibutuhkan tenaga farmasi. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : “ Praktik  kefarmasiaan  yang  

meliputi  pembuatan termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi, 

pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan  dan pendistribusian  obat,  pelayanan  

obat  atas  resep  dokter, pelayanan  informasi  obat  serta  pengembangan  obat, 

bahan  obat  dan  obat  tradisional  harus  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  yang  

mempunyai  keahlian  dan kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan”. Namun tidak semua puskesmas mempunyai tenaga ahli 

bidang farmasi sehingga akan memberikan persoalan didalam mencapai tujuan 

pelayanan kesehatan yang berdampak buruk.
3
 

Di negara yang berlandaskan hukum maka sudah selayaknya jika hukum 

di jadikan supremasi, di mana semua orang diharapkan tunduk dan patuh 

terhadapnya tanpa kecuali. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan jika tersedia 

perangkat hukum yang mengatur seluruh sektor kehidupan, diantaranya meliputi; 

bidang ekonomi keuangan dan industri, politik dan keamanan, serta kesejahteraan 

rakyat. 

Adanya kepastian hukum demi tercapainya kesehatan masyarakat mutlak 

diperlukan, jangan sampai terjadi seperti kasus yang pernah terjadi di Kalimantan 

Timur. Pada tanggal 4 Maret 2009 (Misran) ditangkap pihak Kepolisian Republik 

Indonesia Kalimantan Timur dan ditahan di rumah tahanan negara sampai 23 

Maret 2009 disangka dengan tuduhan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf d 

                                                
3 Pasal 108 UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

yang bebunyi “barangsiapa yang tanpa keahliannya dan kewenangan dengan 

sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan atau pidana 

denda paling banyak Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) juncto Pasal 63 ayat 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan yang menyatakan “pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, 

dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu”.
4
 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar di Puskesmas Induk 

dan hampir seluruhnya di Puskesmas Pembantu (Pusban) yang ada di Provinsi 

Kalimantan Timur bahkan diseluruh wilayah Republik Indonesia dipimpin oleh 

tenaga kesehatan seorang perawat yang bertugas di daerah terpencil yang berada 

di perbatasan karena pemerintah belum mampu mendayagunakan/menempatkan 

tenaga medis (dokter) dan kefarmasian (Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian) di 

daerah tersebut. 

Pemberlakuan Pasal 108 ayat (1) beserta penjelasannya juncto Pasal 190 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak saja 

merugikan hak konstitusional misran tetapi juga berpotensi menimbulkan 

kerugian hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas di daerah 

terpencil/tidak ada dokter/tidak ada apotek/tenaga apoteker di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. 

                                                
4 Kompas.UU Kesehatan Dinilai Mengancam Perawat 

http://kesehatan.kompas.com/read/2010/05/19/06231873/UU. Kesehatan. di akses pada 

tanggal 15 Nopember 2012. 

http://kesehatan.kompas.com/read/2010/05/19/06231873/UU
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Bahwa Pasal 108 ayat (1) beserta Penjelasannya juncto Pasal 190 Undang-

Undang Nomor 36 tentang Kesehatan merupakan alasan pembenar bagi misran 

dan seluruh tenaga keperawatan di wilayah Republik Indonesia untuk melakukan 

pekerjaan kefarmasian, namun kewenangan tersebut dibatasi untuk memberikan 

obat bebas dan obat bebas terbatas. Padahal dalam situasi darurat dan proses 

rujukan tidak bisa dilaksanakan karena terkendala faktor kondisi geografis 

wilayah, biaya, tenaga, jarak, dan ketersediaan sarana transportasi, maka dalam 

rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan 

yang cepat, tepat, dan berkualitas, para tenaga keperawatan dituntut untuk 

memberikan obat-obat yang termasuk dalam daftar G (Gevaarlijk/berbahaya), 

misalnya antibiotika, analgetika, dan lain-lain. 

Dalam situasi ini, para Pemohon atau tenaga keperawatan mengalami 

dilema dan ketidakpastian hukum. Pada satu sisi ada keterbatasan kewenangan 

yang diberikan oleh hukum, dan pada saat yang sama ada keterbatasan sumber 

daya manusia kesehatan atau tidak tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki 

keahlian dan kewenangan (tenaga medis dan tenaga kefarmasian) didaerah 

perifer/terpencil. Namun pada sisi lain tenaga keperawatan berkewajiban untuk 

melakukan pelayanan kesehatan (pelayanan medis dan kefarmasian) bagi seluruh 

lapisan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat, bahkan jika tidak 

melakukannya akan diancam dengan pidana penjara atau denda.
5
 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul “implikasi 

yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-VIII/2010 bagi tanaga 

kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan”. 

                                                
5 Putusan MK Nomor 12/PUU-VII/2010. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat penulis 

kemukakan, sebagai berikut : 

a. Bagaimana implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

12/PUU-VIII/2010 terkait pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ? 

b. Apakah putusan Mahkamah konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 mampu 

memberikan kepastian hukum ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis pasca dikeluarkan 

putusan Nomor 12/PUU-VIII/2010. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan Nomor 12/PUU-VIII/2010 

mampu memberikan kepastian hukum. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sebagai suatu bentuk untuk memperdalam dan 

mengembangkan konsep ilmu pengetahuan dibidang hokum sehubungan 

dengan perkara konstitusi bidang kesahatan. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan wawasan bagi 

masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan pertimbangan sehubungan 

dengan layanan farmasi kesehatan. 
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c. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan perbendaharaan kepustakaan 

dan dapat berguna secara akademis khusunya bidang hukum sebagai bahan 

kajian dan perbandingan bidang hukum. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat 

berjalan rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari 

penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak 

menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
6
 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup lima 

macam penelitian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian 

terhadap sisitematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, 

penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.
7
 

Pendekatan metode yuridis normatif artinya memecahkan permasalahan 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan 

                                                
6 Sutrisno Hadi, 1981. Metodologi Research, Penerbit, Andi. Offset. Yogyakarta, hal 4 
7 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, hal. 11 
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dalam pasal-pasalnya, dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari 

menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat 

prasedur perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.
8
  

Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauhmana peranan 

hukum dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. 

Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji semaksimal mungkin 

aspek-aspek yuridis yang relevan berkaitan dengan masalah penelitian. 

Sehingga dapat menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum 

berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dijadikan obyek atau fokus dalam penelitian ini adalah 

sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang 

secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri 

dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, laporan, jurnal, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dan relevan dengan masalah yang diteliti. 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. Ketiga sumber penelitian 

tersebut diuraikan secara ringkas berikut ini. 

                                                
8
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,. Penerbit. Rajawali, Jakarta. hal. 15. 
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a. Bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas, Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan dan putusan hakim.
9
 

Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu 

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum berupa semua 

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi Undang-Undang, buku-buku teks, 

komentar atas putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum dari dalam dan 

luar negeri, internet, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari 

kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum, bahan-bahan kepustakaan 

yang terdiri terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, laporan, desertasi, 

teori-teori.
10

 

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa UUD 

1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan dan sumber tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dan mempunyai relevan 

dengan tujuan penelitian. 

                                                
9 Peter Mahmud. 2001. Penelitian Hukum: Yuridika, Vol. 16 No. 2 Maret. Universitas 

Airlangga. Surabaya. hal 14 
10 Ibid, hal 16 
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c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum  tersier, merupakan  bahan hukum  yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum  primer dan sekunder, 

contohnya, kamus ensiklopedia dan indeks kumulatif.
11

 

Sumber hukum tersier temasuk dalam berupa semua publikasi, berupa 

kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan ensiklopedia yang menunjang dalam 

penyusunan penulisan.
12

 

Disni penulis menggunakan bahan hukum tersier guna menunjang 

penyusunan penulisan hukum yang terkait dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi yang diteliti. 

 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian ini pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan 

dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan agar mempermudah 

penguraiannya, menganalisis dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep 

yang ada dari bahan-bahan hukum dan teori-teori. Prosedur pengumpulan 

bahan hukum dari bahan hukum primer dan skunder dilakukan dengan cara: 

1. Melakukan pengumpulan dan pemilihan bahan-bahan hukum dan teori-

teori yang sesuai dengan perumusan masalah  

2. Menyajikan bahan hukum dan teori yang telah dipilih untuk mengadakan 

penarikan kesimpulan  

 

                                                
11 Op.Cit. hal, 12 
12 FH-UMM pedoman penulisan hukum, 2007 
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4. Analisis Hukum 

Analisis bahan hukum  dalam penelitian ini merupakan suatu proses 

penguraian secara sistematis dan konsisten semua bahan hukum  yang diperoleh. 

Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan secara normatif dengan tahapan  

langkah penelitian dengan model analisis  deskriptif, yaitu : 

1. Analisis bahan hukum, yaitu berusaha untuk menemukan permasalahan yang 

dijumpai dalam penelitian kepustakaan, berkaitan dengan penjelasan dan 

analisis hukum dengan Undang-Undang yang berlaku. 

2. Deskripsi, yaitu mengklasifikasikan dan menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk mengadakan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan makna-makna yang muncul dari 

bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang telah digariskan dan 

tujuan penelitan yang ditetapkan, guna memberikan pemecahan masalah yang 

dijumpai sehingga dapat sisusun suatu konsep dalam bentuk saran yang 

relevan dengan tujuan penelitian. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Bab I. Pendahuluan. 

Menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB. Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini akan disajikan tentang tinjauan umum kajian pustaka sebagai 

teori yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan pada 
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penelitian ini diantaranya adalah teori tentang tujuan pidana, teori tentang 

kriminologi, teori tentang kesehatan dan farmasi. 

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Merupakan inti dalam penulisan skripsi ini yang akan menjawab 

permasalahan dikemukakan dalam bab sebelumnya dengan memaparkan 

data dari hasil penelitian dan menganalisa permasalahan yang penulis 

angkat. 

BAB IV. Penutup  

 Bab ini merupakan bagian akhir dari penyajian hasil penelitian  yang berisi 

kesimpulan serta saran-saran yang perlu disampaikan sebagai usaha 

menjawab dan mencari solusi dari masalah yang ada. 


