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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar 

di Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi 
Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan 
belajar mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan 
Kesehatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 
Sebagai penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan 
FKM UI, penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas 
dan memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis 
dari setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di 
sektor kesehatan.

Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis 
susun sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah 
makalah ilmiah. Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi 
Kasus untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di 
lingkungan Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah 
Akademik & Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat 
substansi: Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar 
Pustaka. Struktur ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan 
berdasarkan masalah kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi 
dengan sintesis & analisis, dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah 
Akademik, dan kemudian diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan.

Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem 
Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health 
Care Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, 
Gill Walt (1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan 
demikian diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Victor Kombortonggo, mahasiswa Program 
Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu 
menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi 
kasus. Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus 
ini. Kritik dan saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. 
Semoga kita semua selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
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Rancangan Peraturan Daerah Tentang  Praktik Kedokteran di Kabupaten 
Mimika

Oleh: Wiku Adisasmito dan Victor Kombortonggo

Problem Overiew

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melaporkan ada 126 kasus malpraktik yang 
dilakukan dokter dalam kurun waktu 1999 – 2004. Selain itu, ada kecenderungan 
masyarakat Indonesia yang ”mampu” banyak yang mencari pengobatan ke negara 
tetangga (Malaysia, Singapura). Sebagai pembanding, UUPK di Malaysia telah ada sejak 
tahun 1971 dan di Singapura tahun 1997. Fenomena ini menunjukan bahwa mutu 
pelayanan dan kepastian hukum dalam bidang praktik kedokteran di Indonesia perlu 
dibenahi.

Pertanyaan
1. Apa yang melatarbelakangi pembuatan naskah akademik tersebut?
2. Apa yang menjadi tujuan pembuatan naskah akademik tersebut?
3. Apa landasan konstitusional dan landasan hukum lainnya yang mendasarinya?



Case Studi: Rancangan PerDa Tentang  Praktik Kedokteran di Kabupaten Mimika

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 2

 BAB I  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konvensi-konvensi di 

bawahnya seperti: Konstitusi WHO 1946; Deklarasi Alma Ata 1978; Deklarasi Kesehatan 
Dunia 1998; Penjelasan Umum (general Comments) nomor.14/2000, tentang hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya lebih khusus ditegaskan tentang hak-hak atas perawatan dan 
pelayanan kesehatan. Kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut tentang kesehatan 
sebagai hak dasar telah dituangkan dalam Millennium Development Goal (MDG). 
Indonesia sebagai warga dunia, wajib untuk melaksanakan komitmen MDG.    

Aplikasi MGD, tertuang dalam komitmen politik di bidang kesehatan seperti: 
Amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) dan (3); TAP MPR no.3 tahun 2000 dan; TAP 
MPR no.VI Tahun 2002. Komitmen ini, mengatur mekanisme pembangunan bidang 
kesehatan. 

Pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, 
bertujuan untuk memberikan hak hidup sehat bagi masyarakat dengan cara meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat 
kesehatan optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Dalam penyelengaraan praktik kedokteran, yang merupakan inti dari berbagai 
kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh dokter, 
dokter gigi yang memeiliki etik dan moral yang tinggi sebagaimana termaktup dalam Kode 
Etik Kedokteran Indonesia. 

Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) yang diusulkan oleh DPR RI 
kemudian dibahas dan disahkan oleh presiden tanggal 6 Oktober 2004 dan diberlakukan 
sejak tangal 6 Oktober 2005, merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan nasional 
bidang kesehatan. UUPK yang terdiri dari 12 bab dan 88 pasal, dalam Pembuatan dan 
pengesahannya sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) UUD RI Tahun 1945. 

UUPK yang dibuat DPR RI melalui hak inisiatif bertujuan untuk memberikan 
jaminan atas mutu pelayanan kedokteran (dalam arti luas) bagi masyarakat dan kepastian 
hukum bagi pasien (masyarakat). UUPK diharapkan dapat memicu mutu dari proses 
output penyiapan dokter yang pada gilirannya akan menjadi input dalam praktik 
kedokteran dapat tertata lebih baik. Proses itu meliputi bagaimana proses pendidikan 
dokter (yang menghasilkan kompetensi tertentu), bagaimana proses registrasi praktik 
dokter (yaitu memberikan kewenangan kepada dokter atas kompetensi yang dimiliki), 
bagaimana proses pemberian izin dokter untuk praktik (yang merupakan proses 
administratif), dan bagaimana sangsi yang diberikan bila dokter yang sudah berpraktik
(dan memiliki izin praktik) terbukti melakukan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan 
standar profesinya.

Pengaturan praktik kedokteran pada dasarnya harus ditujukan untuk menunjang 
pembangunan nasional bidang kesehatan. Pembangunan nasional bidang kesehatan yang 
tertuang dalam Visi Indonesia Sehat 2010, secara jelas mengharapkan masa depan 
kesehatan bangsa yang ingin dicapai, yaitu “kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 
yang ditandai oleh penduduk yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup 
sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara 
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh 
wilayah Republik Indonesia.” Untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010, terdapat 



Case Studi: Rancangan PerDa Tentang  Praktik Kedokteran di Kabupaten Mimika

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD3

empat misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan nasional bidang 
kesehatan, yaitu:

1. menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
2. mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
3. memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan 

kedokteran, yang bermutu, berkeadilan, merata, dan terjangkau;
4. memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 

beserta lingkungannya.
Dengan demikian segala upaya regulasi dalam bidang kesehatan, termasuk 

regulasi dalam pengaturan praktik kedokteran harus dilakukan dalam kerangka 
pencapaian misi di atas, dalam hal ini (yang terkait langsung dengan praktik kedokteran) 
adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kedokteran yang bermutu, berkeadilan, 
merata, dan terjangkau melalui sistem pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu 
dan keluarga.

Pentingnya regulasi sangatlah diperlukan, mengingat pada saat ini struktur 
pelayanan kedokteran belum tertata untuk menjamin terciptanya mutu, keadilan, 
pemerataan, dan ketejangkauan serta pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu 
dan keluarga. 

UUPK yang telah diterbitkan paling tidak telah mengakomodasikan semua aspek 
yang berhubungan dengan proses menyiapkan seorang dokter agar berpraktik dengan 
baik, yang meliputi tiga hal, yaitu: pertama, aspek pendidikan profsi kedokteran; kedua, 
kewenangan dokter; ketiga, izin praktik dan disiplin profesi dokter.

Pertama, tentang pendidikan profesi dokter. Praktik kedokteran sangat terkait 
dengan kompetensi (kemapuan) yang harus dimiliki seorang dokter. Kompetensi tersebut 
didapat dari pendidikan kedokteran. Hasil dari pendidikan kedokteran akan menghasilkan 
sertifikasi kompetensi (dikenal dengan sertifikasi).

Pendidikan kedokteran harus dilakukan secara khusus, mengingat –pada 
dasarnya- pendidikan kedokteran (khususnya pendidikan spesialis dan sub spesialis) 
adalah jenjang pendidikan profesi. Secara universal dapat dikatakan bahwa badan atau 
lembaga dalam dunia kedokteran yang bertugas untuk mengelola jenjang pendidikan 
profesi adalah kolegium profesi itu sendiri. Dalam pengelolaan jenjang pendidikan profesi 
maka kolegium profesi bertugas untuk, antara lain: menetapkan standar pendidikan serta 
menerbitkan sertifikasi kompetensi lulusan pendidikan spesialis dan subspesialis.

Kedua, tentang kewenangan dokter. Setelah seorang dokter dinyatakan memiliki 
kompetensi (dalam bentuk sertifikat), maka kompetensi atau kemampuan tersebut tidak 
langsung menjamin bahwa dokter tersebut memiliki kewenangan untuk praktik sebagai 
seorang dokter. Pengakuan atas kemampuan untuk menjadi kewenangan hanya dapat 
terwujud apabila dokter tersebut sudah mendaftar (melakukan registrasi) di satu badan 
atau lembaga registrasi.

Di berbagai negara, kedudukan badan registrasi ini sangat bervariasi. Di Belanda, 
badan registrasi merupakan bagian dari Departemen Kesehatan, di Filipina, badan 
registrasi yang dikenal sebagai Board of Medicine (“Majelis Kedokteran”) adalah lembaga 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di bebagai negara persemakmuran (Srilanka, 
Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru) dikenal dengan istilah konsil, yaitu  badan 
registrasi yang dibentuk oleh undang-undang namun secara tidak langsung masih di 
bawah kementrian kesehatan (ketua-ketua konsil di negara-negara tersebut dirangkap 
oleh pejabat Departemen Kesehatan). Berbeda dengan negara-negara 
persemakmurannya, Inggris menempatkan konsil sebagai badan yang langsung berada di 
bawah kepala negara (ratu).
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Di Indonesia, selama ini registrasi dilakukan oleh Departemen Kesehatan (yang 
sifatnya hanya administratif). Dengan adanya UUPK, proses registrasi dokter menjadi 
semakin baik. Registrasi yang diatur oleh UUPK, bukanlah registrasi yang bersifat 
administratif semata namun meliputi registrasi atas kompetensi dokter tersebut (dilakukan 
secara periodik setiap lima tahun). Dalam UUPK, registrasi dokter dilakukan oleh lembaga 
profesi yaitu konsil kedokteran yang bersifat independen.

Ketiga, hal-hal lain dalam praktik kedokteran. Selain pengaturan tentang 
pendidikan profesi kedokteran dan pengaturan tentang kewenangan dokter yang diatur 
oleh konsil kedokteran maka ada beberapa hal lain yang harus diatur, adalah: lisensi (izin) 
praktik dan disiplin profesi.

Dokter hanya dapat menjalankan praktik apabila sudah teregistrasi. Proses dokter 
berpraktik juga bervariasi. Ada negara yang tidak secara khusus mengatur izin praktik. 
Praktik diserahkan pada mekanisme pasar (misalnya disesuaikan dengan kondisi pasa 
asuransi kesehatan yang ada, misalnya Belanda). Ada negara yang menyerahkan 
kewenangan izin praktik ke institusi profesi (kolegium profesi di tingkat propinsi, misalnya 
Kanada). Ada negara yang mengatur izin praktik melalui institusi Departemen Kesehatan.

Di Indonesia izin praktik dilakukan oleh institusi Departemen Kesehatan setelah 
mendapat rekomendasi dari institusi profesi (IDI). Untuk izin praktik, secara khusus UUPK 
juga mengatur hal tersebut namun tidak jauh berbeda dengan proses perizinan yang 
berlaku selama ini.

Dokter yang sudah menjalankan praktik tidak akan terlepas dari kemungkinan 
pelanggaran/kelalaian medik. Untuk itu diperlukan proses pendisiplinan dokter praktik. 
Proses pendisiplinan menganut kaidah-kaidah hukum disiplin profesi kedokteran. 
Hukuman maksimal dari proses penegakan disiplin adalah pencabutan registrasi dokter 
yang melanggar/lalai.

Proses penegakan disiplin juga bervariasi, paling tidak dapat dikatogorikan dalam 
dua pendekatan. Pendekatan pertama, penegakan disiplin dilakukan oleh lembaga 
peradilan khusus profesi dokter (misalnya Belanda). Pendekatan kedua, dilakukan oleh 
lembaga disiplin yang menyatu (namun memiliki wewenang terpisah) dengan badan 
registrasi (misalnya, Inggris, Malaysia, dan Singapura). Pilihan atas kedua pendekatan ini 
sangat tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Apapun 
pendekatan yang dipilih harus menjamin tidak adanya institusi lain yang dapat 
mengintervensi hasil keputusan tersebut.

Di Indonesia, karena tidak ada lembaga independen yang secara khusus 
melakukan proses disiplin profesi, maka tugas tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan 
Etika Kedokteran (yang seharusnya hanya menangani kasus-kasus pelanggaran etika). 
Kadang kala, pelanggaran disiplin disalurkan pula ke lembaga peradilan umum (pidana 
dan/atau perdata yang sama sekali berbeda dengan hukum disiplin).

Sebelum UUPK, UU Kesehatan No.23 Tahun 1992 telah mengatur tentang 
lembaga Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan namun tidak berlaku efektif karena tidak 
independen (kewenangan Menteri Kesehatan sebagai eksekutif masih dapat 
mengintervensi proses pendisiplinan dokter yang melanggar/lalai). Melalui UUPK, 
pendisiplinan dokter yang melanggar/lalai diatur secara khusus oleh lembaga otonom dari 
konsil kedokteran. Lembaga ini adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
(MKDKI).

MKDKI bersifat independen (diluar campur tangan pemerintah). Melalui lembaga 
ini diharapkan penilaian pelanggaran/kelalaian dokter yang melakukan praktik yang tidak 
sesuai standar (malpraktik) dapat dilakukan secara objektif. Penilaian oleh MKDKI secara 
khusus akan membedakan kasus-kasus yang bersifat etik, disiplin, dan hukum.
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Selain menempatkan prinsip-prinsip utama dalam menjaga mutu dokter (yang 
akan menjadi input) dalam proses pelayanan kedokteran, melalui mekanisme registrasi 
dan pendisiplinan, UUPK juga mengatur tentang penyelenggaraan praktik (yang 
sebetulnya tidak terkait langsung dengan proses memelihara kompetensi dan etika 
seorang dokter). Hal-hal yang diatur tersebut meliputi: surat izin praktik(SIP), pelaksanaan 
praktik, standar pelayanan, persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, rekam 
medis, rahasia kedokteran, kendali mutu dan kendali biaya, hak dan kewajiban dokter dan 
dokter gigi, hak dan kewajiban pasien, serta hal yang terkait dengan pembinaan 
penyelenggaraan praktik.

Pengaturan-pengaturan di atas sangat bersifat teknis namun menyisakan 
sejumlah pertanyaan dan hal-hal yang kontroversial. Banyak pertanyaan yang muncul 
kemudian, misalnya, SIP yang hanya boleh tiga tempat, wajib memasang papan nama, 
dan pasal-pasal lainnya yang kalau tidak dipatuhi dapat berimplikasi pidana. Pasal-pasal 
inilah yang mengkhawatirkan sebagian besar kalangan profesi kedokteran. Beberapa 
pasal dianggap terlalu teknis untuk diatur dalam sebuah undang-undang. Bayangkan 
apakah memang perlu sekali kewajiban memasang papan nama dimasukkan dalam pasal 
tertentu. Tentang SIP sendiri yang maksimal hanya tiga tempat, memang cukup dimengerti 
dalam kerangka menjaga mutu praktik kedokteran namun tidak mempertimbangkan 
kepentingan daerah yang memang dokternya masih sangat dibutuhkan di beberapa 
tempat dan mobilitasnya jauh lebih baik (tidak separah Jakarta). Semestinya hal-hal teknis 
yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dari pasal-pasal tersebut cukup diatur dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan atau Peraturan Daerah saja.
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BAB II  ANALISIS SITUASI PENERAPAN UUPK DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.1 Masalah Penerapan UUPK
UUPK sejak disahkan, menimbulkan banyak pro-kontra. Banyak tanggapan 

menarik tentang UUPK yang disampaikan oleh kalangan profesi kedokteran dan 
kedokteran gigi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, pemerintah (pusat dan daerah), dan 
DPR RI. 

Menkes, dalam sambutan tertulis pada seminar nasional “Implementasi dan 
konsekwensi UUPK” di Yogyakarta, bahwa UUPK lahir untuk memberikan perlindungan 
kepada pasien mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. Di jelaskan 
juga bahwa kewenagan yang selama ini ada pada pemerintah terkait pelaksanaan 
registrasi dan perizinan kini beralih pada organisasi profesi, pemerintah daerah dan 
lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh undang-undang tersebut.

Ketua IDI cabang Surabaya, Dr Pranawa Sp.PD.,KGH, dalam berita kesehatan 15 
Des, 2005, menegaskan bahwa IDI Surabaya akan mengajukan Judicial Review terhadap 
UUPK. Menurut beliau, ada pasal-pasal yang perlu ditinjau kembali antara lain pasal 37 
tentang pembatasan tiga tempat praktik, dan pasal lainnya yaitu pasal 30, 44 dan 66 
tetang sanksi pidana. Dijelaskan bahwa, Saat ini jumlah dokter dan dokter gigi masih 
terbatas sehinga rasio antara dokter dan penduduk sebagai pengguna layanan kesehatan 
jauh dari angka ideal.

Ketua PB IDI dalam sidang perkara pengujian UUPK di Mahkamah Konstitusi, 3 
Mei 2007 mengatakan bahwa pembatasan tempat praktik memang diperlukan, akan tetapi 
tidak perlu dimasukan kedalam undang-undang, cukup dilakukan oleh dinas kesehatan di 
kabupaten kota setempat. Menurutnya, naskah akademis yang mengatakan jumlah tempat 
praktik maksimal 3 tempat hingga saat ini tidak ada. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dengan memberikan kewenangan pembatasan 
tempat praktik kepada dinas kesehatan kabupaten kota akan memudahkan pengalokasian 
tenaga dokter sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini diperlukan agar 
daerah yang tidak memiliki cukup tenaga dokter, akan menyesuaikan dengan kondisi 
tersebut.

Dokter Anny I. bersama kuasa hukum Edan Law, 9 Maret 2007, mengajukan 
permohonan uji materi UUPK pasal 37 pada Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa  
pasal 37 UUPK tersebut menimbulkan dampak negatif bagi pelayanan kesehatan 
masyarakat karena membatasi tempat praktik dokter/dokter gigi, dan hal itu akan 
merugikan masyarakat yang tinggal di daerah yang perbandingan antara jumlah dokter 
dengan jumlah penduduk yang dilayani tidak seimbang. 

Renstra Depkes tahun 2005-2009, menjelaskan bahwa rasio dokter dengan 
penduduk adalah 24:100.000 atau 1:4200 orang. (Standar WHO menyebutkan bahwa 
rasio jumlah dokter adalah 1 dokter untuk 750 orang penduduk). Rasio ini mungkin tidak 
berlaku bagi daerah yang jumlah penduduknya sedikit dengan geografi yang luas, 
sehingga perlu ada perhitungan luas wilayah dan letak geografis atau daerah dalam 
menjabarkan ketentuan jumlah tempat praktik dokter. 

Pembagian tempat dengan memperhatikan kemampuan secara logis dan menjaga 
kualitas dokter memang perlu diperhatikan sehingga berapa jumlah tempat praktik yang 
masuk akal dapat ditentukan dan tidak dapat disamaratakan untuk tiap daerah.
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Jika dilihat dari segi demografi, di daerah perkotaan akan lebih banyak diperlukan 
dokter mengingat perbandingan rasio dokter dengan penduduk 24:100.000, sehinga 
peraturan 3 tempat tersebut menjadi tidak fleksibel. Rumah sakit tertentu yang 
membutuhkan dokter atau hanya menginginkan dokter tertentu tidak akan mencapai 
geografis RI sangat beragam. Hal ini mengakibatkan perbedaan kebutuhan tenaga dokter 
dan dokter gigi.

Untuk daerah-daerah terpencil, faktor geografis memang sangat diperhitungkan 
mengingat jarak antara satu tempat dengan tempat lainnya berjauhan dan masalah 
transportasi yang sulit (termasuk sarana jalan). Jadi untuk daerah-daerah tertentu perlu 
dibatasi tempat praktik. 

Berapa banyak tempat praktik yang harus secara logika dapat dilakukan dengan 
tidak mengabaikan kualitas pelayanan. Jika praktik kedokteran yang dilakukan seorang 
dokter lebih dari 3 tempat secara nyata akan menguragi kualitas juga menghambat 
pelayanan di tempat lain.

Penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi maupun dokter spesialis masih 
terkonsentrasi di kota-kota besar atau ibu kota propinsi. Sehingga menyulitkan masyarakat 
terutama masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu atau 
sesuai standar yang dibutuhkan. Kebijakan penghapusan wajib kerja sarjana bagi dokter 
pada tahun 2002  menyebabkan makin meningkatnyan kekosongan tenaga dokter pada 
daerah-daerah terpencil. Jadi keterbatasan layanan kesehatan yang dapat diberikan oleh 
para dokter tersebut, kini menjadi lebih terbatas lagi akibat adanya ketentuan pembatasan 
jumlah tempat bagi dokter dan dokter gigi ini. 

Hal ini juga tidak sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia bahwa dokter dan 
dokter gigi wajib memberikan pertolongan kepada setiap orang tanpa membedakan 
jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, masyarakat, bangsa, dan 
negara.

Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi menuntut 
pergeseran pengelolaan pemerintahan dan alokasi dana cukup signifikan, yakni dari 
wewenang pemerintah pusat  menjadi wewenang pemerintah daerah (Pemda). Demikian 
juga bidang kesehatan, telah menjadi kewenangan Pemda. Praktik kedokteran dan 
kedokteran gigi merupakan salah satu bentuk pelayanan di bidang kesehatan yang 
seterusnya juga merupakan kewenangan pemda dalam mengaturnya.

Otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang bagi daerah untuk lebih 
leluasa memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya 
termasuk akses masyarakat terhadap dokter, dokter gigi dan dokter spesialis yang sesuai 
kebutuhan masyarakat di darahnya. 

Lebih khusus pada masyarakat kurang mampu yang sulit mengakses jasa dokter 
karena berpraktik di kota atau tempat yang jauh. Berbeda dengan masyarakat menengah 
ke atas, mereka dapat pergi langsung ke ibu kota propinsi dan dapat memilih dokter sesuai 
keinginannya. 

Walaupun ada beberapa program pemerintah untuk masyarakat kelompok kurang 
mampu atau miskin sebagai target aktif peningkatan pelayanan kesehatan.  Namun pemda 
harus juga dapat menjamin bahwa pelayanan kesehatan tersebut telah tepat sasaran 
berdaya guna, dan berhasil guna. Pemda juga menjamin bahwa semua masyarakat di
wilayahnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Penelitian SR. Mustikowati, dkk faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan 
dokter spesialis ikatan dinas ke daerah yang disepakati yaitu: komitmen dan motivasi dari 
dokter spesialis tersebut. Komitmen dan motivasi adalah faktor predisposing yang 
dominan, sedangkan faktor enabling yang dominan adalah penerimaan masyarakat di 
tempat tujuan  dan pengembangan karir. Faktor reinforcing yang dominan adalah 
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kebijakan pengurangan masa bakti untuk daerah konflik, dan punishment untuk 
mengembangkan biaya ikatan dinas.

Faktor pencetus di atas tidak meratanya distribusi dokter spesialis di Indonesia. 
29% Rumah sakit (RS) tipe C atau 66 dari 229 RS tipe C tidak mempunyai 4 dokter 
spesialis dasar. 65% dokter spesialis menghendaki bekerja di Jawa dan bali. Target tahun 
2010 jumlah dokter adalah 54.376 orang kenyataannya lulusan kedokteran yang dihasilkan 
masih kurang 3000 orang tiap tahunnya.

2.2 Alternatif Pemecahan Masalah
Dengan uraian tersebut di atas, maka UUPK yang telah diterbitkan Oktober 2004 

menimbulkan berbagai dampak baik positif, maupun negatif, baik bagi dokter, dokter gigi, 
dokter spesialis maupun bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat 
ternyata masih menganggap segala sesuatu masalah dapat diatur secara sentralistik dan 
belum benar-benar dapat menyerahkan kewenangan pengaturan masalah terutama 
masalah kesehatan ke daerah kabupaten/kota (desentralisasi). Dalam hal pengaturan 
pelayanan kesehatan oleh dokter, dokter gigi maupun dokter spesialis banyak terjadi 
masalah baik dari segi jumlah yang tidak mencukupi maupun dari segi pemerataan 
penempatannya sampai ke daerah kabupaten, sehingga UUPK yang mengatur jumlah 
tempat praktik dokter di tiga tempat bukan menyelesaikan masalah tapi malah membuat 
masalah baru.

Melihat peliknya masalah ini dimana: pengaturan penempatan tenaga dokter 
“sulit”; otonomi mengharuskan daerah menjamin terpenuhinya layanan kesehatan (praktik 
dokter) bagi masyarakatnya; sehat adalah hak dasar bagi masyarakat dan merupakan 
investasi segera dan terbesar dalam pembangunan daerah; serta tidak terakomodirnya 
kepentingan daerah dalam UUPK khususnya pasal 37, maka Pemda dapat membuat 
payung hukum berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah ini diterbitkan untuk 
menyelesaikan masalah di daerah kabupaten kota yang tidak dapat diselesaikan oleh 
suatu undang-undang dalam hal ini UUPK. Perda dimaksud, dibuat agar dapat mengatur 
jumlah tempat praktik dokter di daerah yang sesuai jumlah tenaga, jarak lokasi praktik
dokter dan pertimbangan kualitas pelayanannya. Walaupun UUPK telah disahkan dan 
masuk dalam lembaran negara, tetapi peraturan pemerintah yang mengatur tentang 
pelaksanaan undang-undang ini belum ada. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimungkinkan diterbitkannya 
peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan suatu undang-undang. Menurut Guru 
Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, I Gede Pantja Astawa (Kompas, 24 Mei 
2007) bahwa pemerintah daerah tidak perlu takut atas ancaman pembatalan perda karena 
mekanisme pembatalan ada di Mahkamah Agung. Bila pemerintah daerah menganggap 
perda sesuai kepentingan daerah, mereka bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung 
bila pemerintah pusat membatalkannya. 
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BAB III  ANALISIS PEMBUATAN PERDA-PK DI KABUPATEN MIMIKA, PAPUA

3.1 Mekanisme Pembuatan PERDA
PERDA adalah suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004). Dalam pembuatan suatu Peraturan 
Perundang-undangan terdapat beberapa proses yaitu dimulai dari perencanaan, 
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, 
dan penyebarluasan.

Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
a. kejelasan tujuan
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
d. dapat dilaksanakan
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
f. kejelasan rumus
g. keterbukaan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: 
a. pengayoman
b. kemanusiaan
c. kebangsaan
d. kekeluargaan
e. kenusantaraan
f. bhinneka tunggal ika
g. keadilan
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
i. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau,
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Jenis dan hirarki  Peraturan Perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah

Materi muatan suatu Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi 
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah 
dan atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat daerah 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama gubernur atau bupati/walikota. 
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Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat 
pembicaraan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat 
kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi 
dan rapat paripurna.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan 
perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 
Rancangan peraturan daerah tersebut kemudian ditetapkan oleh gubernur atau 
bupati/walikota  dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Kebijakan nasional yang besar pengaruhnya terhadap kebijakan kesehatan adalah 
kebijakan desentralisasi, yang esensial dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 ini adalah 
pelimpahan kewenangan yang selama 32 tahun berada di pusat kepada daerah 
kabupaten/kota. Sektor kesehatan merupakan salah satu kewenangan yang wajib 
dilaksanakan oleh daerah.

Sesudah pembiayaan kesehatan, tenaga kerja merupakan sumber terpenting 
kedua dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan desentralisasi. Isu-isu 
paling relevan adalah yang berkaitan dengan human resource planning dan suplai tenaga, 
mengakibatkan distribusi tenaga yang tidak merata. 

Kemudian isu yang terkait dengan administrasi dan informasi, diantaranya: (1) 
peranan organisasi yang mengelola kesehatan, (2) distribusi SDM yang tidak merata, (3) 
pola rekruitmen tenaga kesehatan dan pola ketenagaan, (4) kebutuhan staf untuk katagori-
katagori tertentu atau kebutuhan akan ketrampilan-ketrampilan yang spesialistik, (5) 
supervisi, training, pemberdayaan, dan utilisasi, (6) pola pengurangan pegawai, (7) sistem 
informasi SDM

Perencanaan tenaga kesehatan dilaksanakan di tingkat pusat sehingga untuk 
kegiatan rekruitmen, seleksi, hubungan kerja, penentuan gaji, sampai dengan penempatan 
keputusannya berada pada Departemen Kesehatan. Daerah diberi kesempatan untuk 
menjadi penyelenggara kegiatan seleksi, namun tidak mempunyai wewenang untuk 
membuat keputusan. Akibatnya terjadi inequitable distribution (ketidakmerataan) yang 
kompleks, mulai dari geografis, profesi, sampai dengan institusi (dokter spesialis 
menumpuk di rumah sakit ibukota propinsi).

Peraturan Daerah mengenai pengaturan praktik dokter, dokter gigi dan dokter 
spesialis ini dibuat untuk dapat mengatasi masalah kekurangan dokter di kabupaten/kota. 
Diharapkan dengan Peraturan Daerah tentang pengaturan praktik dokter, dokter gigi dan 
dokter spesialis ini maka dokter yang banyak bertempat praktik di ibu kota propinsi dapat 
pula mengisi kekurangan dokter di daerah kabupaten/kota. Dengan demikian maka terjadi 
pemerataan pelayanan dokter di setiap daerah kabupaten/kota.

Pada pasal 37 Undang-undang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa praktik
dokter hanya boleh dilaksanakan di tiga tempat, sedangkan Peraturan Daerah mengenai 
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pengaturan praktik dokter ini akan memungkinkan seorang dokter berpraktik lebih dari tiga 
tempat, karena memang dibutuhkan. Jadi Perda ini akan berbeda dengan isi dari Undang-
undang Praktik Kedokteran khususnya untuk pasal 37.

Undang-undang Praktik Kedokteran sendiri telah diusulkan untuk diadakan 
amandemen oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang diketuai oleh 
Dr.dr.Fachmi Idris, MKes, dan IDI Cabang Surabaya pun juga telah mengajukan usulan 
judicial review (peninjauan kembali) terhadap UUPK tersebut. Jadi peraturan daerah ini 
dapat menjadi solusi sementara sebelum adanya amandemen karena untuk 
melaksanakan amandemen suatu undang-undang butuh waktu yang lama dan proses 
yang panjang sedangkan pelayanan kesehatan/kedokteran kepada masyarakat tidak 
dapat ditunda-tunda dan sejalan dengan adanya amandemen, apabila itu terjadi, maka 
peraturan daerah ini akan dilakukan penyesuaian pula.

Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai stakeholders yang bertanggung jawab 
terhadap pelayanan kesehatan di daerah kabupaten/kota yang kemudian melalui Dinas 
Kesehatan Kabupaten dan anggota profesi kedokteran (IDI, PDGI, dan Ikatan Dokter 
Spesialis lainnya) akan sangat mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini karena 
mempunyai dampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, 
terutama pelayanan kedokteran (kuratif) sangat besar. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pun seharusnya juga akan sangat 
memberikan dukungannya karena para anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai 
wakil-wakil rakyat juga mempunyai kepentingan langsung dengan pelayanan kedokteran 
ini sebab biasanya sebagian besar dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah 
golongan orang yang sangat rentan terhadap penyakit yang memerlukan pelayanan dokter 
bukan hanya dokter umum tapi dokter spesalis itu disebabkan karena antara lain oleh 
lingkungan pekerjaan yang stressfull atau karena gaya hidup mereka yang tidak sehat 
(kurang olahraga, perokok) dan sebagainya. 

Peraturan Daerah mengenai pengaturan praktik dokter ini diharapkan menjadi 
payung hukum bagi pelaksanaan praktik dokter di daerah kabupaten/kota yang masih 
kekurangan dokter dan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Pengaturan praktik dokter juga akan mempunyai dampak terhadap pemberian
pelayanan kesehatan yang lain misalnya apotek, laboratorium, radiologi, tenaga perawat, 
bidan maupun tenaga kesehatan lainnya karena pelayanan kedokteran tidak dapat berdiri 
sendiri dan akan selalu berkaitan dengan pelayanan kesehatan lainnya tersebut.

3.2 Analisis Stakeholder
Dari uraian di atas maka dapat dilakukan stakeholder analysis, pembuatan 

PERDA-PK. Berikut: 
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gambar 1:
Gabaran umum actor yang terlibat dalam pembuatan PERDA-PK

Selanjutnya, setelah mengetahui lingkup aktor yang akan terlibat maka tinggal 
mengidentifikasi: aktor yang akan menjadi pelaksana; aktor yang menjadi pemberi dana; 
aktor yang menjadi pengampuh; aktor yang akan menjadi pelengkap dan aktor yang 
menjadi media sosialisasi.
Misalnya, analisis aktor di kabupaten Mimika: 
Aktor pelaksana : IDI dan PDGI cabang di kabupaten, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Mimika.
Aktor pemberi dana : Pengusaha (dengan kompensasi akan diberi proyek dari 

pengadaan alat medis dan beberapa proyek Dinkes).
Aktor Pengampuh : DPRD (Ketua Komisi Kesehatan seorang dokter), Saudara 

perempuan Ketua DPRD di bagian perencanaan Dinkes 
kabupaten Mimika. Bupati Penanggung jawab 
pembangunan kesehatan daerah (visi/misinya 
membangun SDM Papua mulai dari kampung/desa).

Aktor media komunikasi : Media Masa lokal, LSM (LPM Maka ), Tokoh masyarakat.
Aktor pendukung : Praktisi Hukum, Biro Hukum Pemda (akan bergerak bila 

diminta Bupati dan DPRD
Aktor pusat                  : IDI Pusat, adalah sebagai penguat, dimana biasanya akan 

dapat lebih membuat pejabat di daerah percaya dan yakin 
bahwa profil kesehatan di daerah menjadi penentu 
keberhasilan pembangunan.

Setelah peta kekuatan aktor dapat digambarkan, selanjutnya tahapan seperti pada proses 
pembuatan Perda yang telah dijelaskan di atas dijalankan. 

PERDA-PK

Bupati

RS

IDI dan PDGI

Dinkes

Biro
Hukum Pemda

Tomas

Praktisi

Hukum

Pengusaha

Media masasa

LSM

Aktor Tk 
Provinsi

Aktor Tk
Pusat
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Pertanyaan

1. Bentuk rancangan kebijakan apa yang perlu dibuat dalam konteks tersebut di 

atas?

2. Bagaimana Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang 

diperlukan?

3. Materi muatan apa saja yang diatur?

4. Apakah format yang sudah sesuai dengan aturan sistematika penyusunan 

peraturan perundangan?

5. Apakah rancangan kebijakan sudah aspiratif sesuai dengan masalah yang ada?

6. Apakah ada korelasi antara naskah akademik dengan rancangan kebijakan yang 

dibuat?



Case Studi: Rancangan PerDa Tentang  Praktik Kedokteran di Kabupaten Mimika

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 14

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Praktik kedokteran dan 
Kedokteran Gigi di Kabupaten Mimika

Draft Rancangan Praturan Daerah Kabupaten Mimika
Tentang Praktik Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Di Wilayah Kabupaten Mimika
DRAFT RANCANGAN PERATURA DAERAH

KABUPATEN MIMIKA
NOMOR ..... TAHUN 2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA

Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal merupakan salah satu 
tujuan pembangunan kesehatan nasional.

                     2. bahwa pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab daerah termasuk 
pengaturan sumbar daya manusia kesehatan yang sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

  3. bahwa sesuai maksud pada huruf a dan b perlu dibuatkan Peraturan Daerah 
tentang Praktik kedokteran di wilayah kabupaten Mimika.

Mengingant:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tanbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga 
Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang penyerahan 
sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenagan 
Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang sebagian urusan 
Pemerintah dalam bidang Kesehatan pada daerah.

Dengan persetujuan bersama
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

DAN
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
                     TENTANG PENYELENGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI DI 

WILAYAH KABUPATEN MIMIKA
Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1
1. Daerah adalah daerah kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Otonom sebagai badan 

eksekutif.
3. Bupati adalah bupati Mimika.
4. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi 

terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
5. Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis 

lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri 
yang diakui pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

6. Surat Izin Praktik Selanjutnya disebut SIP adalah bukti diberikan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk 
menjalankan praktik kedokteran di wilayah kabupaten Mimika.

7. Surat tugas adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi kepada dokter 
atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran pada sarana kesehatan 
tertentu.

8. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti 
tertulis yang diberikan oleh konsil kedokteran Indonesia.

9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan 
kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.

10. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dokter an dokter gigi sesuai 
dengan kompetensi dan kewenagannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, 
diagnostik, konsultatif, kuratif, atau rehabilitatif.

11. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam 
menyelenggaarakan praktik kedokteran.

12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan persatuan dokter gigi 
Indonesia. 

13. Konsil Kedokteran daerah adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan 
bersifat independen yang terdiri atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi.

Bab II
Izin Praktik

Pasal 2
1. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran di wilayah 

kabupaten Mimika wajib memiliki SIP.
2. Untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan 
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permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dengan syarat:
a. fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang 

diterbitkan dan di legalisir asli oleh konsil kedokteran Indonesia yang masih berlaku.
b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.
c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik.
d. Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 3 lembar dan 3X4 sebanyak 2 lembar.

3. Dalam mengajukan permohonan SIP sebagaiman dimaksud pada ayat 2 harus 
dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk masing-masing tempat praktik.

4. Pertimbangan pemberian SIP tidak terbatas pada tiga tempat namun mengacu pada 
kebutuhan daerah dengan petimbangan geografi dan penyebaran penduduk.

Pasal 3
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Mimika langsung/otomatis memberikan SIP 

kepada dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di sarana 
pelayanan kesehatan milik pemrintah setempat berdasarkan permohonan yang 
bersangkutan dan SIP tersebut terhitung sebagai tempat praktik.

2. Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan 
keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan 
kesehatan.

pasal 5
1. SIP bagi dokter dan dokter gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter 

spesialis, SIP dokter gigi Spesialis, SIP dokter spesialis konsultan dan SIP dokter gigi 
spesialis konsultan.

2. Ketentuan mengenai praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis 
dokter spesialis konsultan dan dokter gigi spesial konsultan berkaitan dengan pemberian 
SIP sebagaiman dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan STR yang diberikan, ditetapkan 
oleh Konsil Kedokteran Indonesia danKolegium Gigi yang terkait. 

Bab III
Pelaksanaan Praktik

Pasal 6
1. Praktik kedokteran dilasanakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dan dokter 

gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, 
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya maksimal 
pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter dan dokter gigi dalam 
penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan , 
standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.

3. Upaya maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sesuai dengan situasi dan 
kondisi setempat.

Pasal 7
1. Dokter dan dokter gigi dapat dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran 

atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya 
secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedkteran gigi.

2. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus 
sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelimpahan wewenang kepada perawat, bidan atau tenaga lain dalam keadaan tertentu 
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dimana pelayanan sangat dibutuhkan dan tidak terdapat dokter dan dokter gigi di tempat.

Pasal 8
1. Pemimpin sarana pelayanan wajib membuat daftar dokter dan dokter gigi yang melakukan 

praktik  kedokteran di saran pelayanan kesehatan yang dimaksudkan.
2. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan 

wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
3. Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat 

nama dokter atau dokter gigi pengganti.
4. Dokter dan dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran harus sesuai dengan 

kewenagan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenagan lainnya yang ditetapkan oleh 
konsil kedokteran indonesia.

5. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dan ayat 2  harus 
dilakukan sesuai standar profesi.

6. Dokter dan dokter gigi dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan darurat guna 
penyelamatan jiwa atau pencegahan kecacata, dapat melakukan tidakan kedokteran dan 
kedokteran gigi diluar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis.

Bab IV
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 9
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Mimika wajib melakukan pencatatan terhadap 

semua SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya.
2. Pencatantan seperti dimaksud pada ayat 1 akan dilaporkan sesuai prosedur pelaporan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pelaporan seperti dimaksud pada ayat 1, selambat-lambatnya setiap 3 bulan dilaporkan 

sesuai prosedur perundangan yang berlaku.

Bab V
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10
1. Dalam rangka pembinaan kepala dinas kesehatan kabupaten-kota dapat mengambil 

tindakan administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peringatan lisan, 

tulisan sampai dengan pencabutan SIP.
3. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota Mimika berhak mencabut SIP seorang dokter 

atau dokter gig bila terjadi pelangaran terhadap perautran yang berlaku.
4. Pencabutan SIP sebagamana dimaksud pada ayat 3 wajib dilaporkan segera sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 1
Peraturan daeran ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Ditetapkan di  Timika
Pada tanggal .............

BUPATI MIMIKA

(.........................................)
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Penutup

Kesimpulan
Pengaturan praktik kedokteran pada dasarnya harus ditujukan untuk menunjang 

pembangunan nasional bidang kesehatan. Pembangunan nasional bidang kesehatan yang 
tertuang dalam Visi Indonesia Sehat 2010, secara jelas mengharapkan masa depan 
kesehatan bangsa yang ingin dicapai, yaitu “kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 
yang ditandai oleh penduduk yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup 
sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara 
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh 
wilayah Republik Indonesia dimana dalam pelaksanaan program kesehatan saat ini sangat 
bergantung kepada kebijakan pemerintah daerah.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mimika untuk mengatur praktik kedokteran di daerah dalam sebuah Peraturan  
Daerah di Kabupaten Mimika.
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