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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 Gerald P S, 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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Analisis Perjalanan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU
Kesehatan)

Oleh: Wiku Adisasmito dan Gerald P S

Problem Overview:

Undang-undang No.23/1992 tidak memberi peluang untuk mengantisipasi perkembangan 
teknologi dan sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan. Undang-undang hanya 
mengesankan bahwa kesehatan hanya urusan Departemen Kesehatan semata. Pasal yang 
mengatur Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ternyata juga berbenturan 
dengan undang-undang asuransi dan undang-undang Jamsostek.
Adanya ambivalensi dalam pasal 15 UU tersebut. Selain itu, UU ini dinilai berbagai kalangan 
keberadaannya tidak sesuai dengan jiwa dan semangat era desentralisasi dan otonomi 
daerah.

Policy Question:

1. Apa Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan RUU bidang Kesehatan?
2. Bagaimana content kebijakan tersebut dianalisis?
3. Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek lingkungan strategis 

(IPOLEKSOSBUDHANKAM)?
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BAB I  PENDAHULUAN

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggungjawab semua 
pihak. Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dipandang sudah 
saatnya diubah. Selain memiliki kelemahan sehingga sulit dibuat peraturan pelaksanaannya, 
juga tidak bisa berfungsi karena dipandang kurang antisipatif dalam menghadapi perubahan 
sosial dan teknologi. Oleh karena itu UU ini mendesak untuk direvisi secara menyeluruh. 
Usulan Revisi ini didasarkan kepada berbagai pertimbangan. UU ini dinilai berbagai kalangan 
keberadaannya tidak sesuai dengan jiwa dan semangat era desentralisasi dan otonomi 
daerah dan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 22/1999 tentang otonomi 
daerah. Konsep otonomi daerah membuat bidang kesehatan sepenuhnya di tangan 
pemerintah daerah.

Pertimbangan lainnya yang mendorong perlunya UU Kesehatan No.23/1992 direvisi 
adalah dalam pasal 15 UU tersebut tentang aborsi penuh ambivalensi sehingga tidak mungkin 
dibuat Peraturan Pemerintah (PP). Masalah kesehatan reproduksi ini perlu mendapat 
penekanan mengingat angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi yaitu dari 
setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 373 ibu yang meninggal. Dari jumlah tersebut, 
diperkirakan 11,1% meninggal karena penghentian kehamilan yang tidak aman, bahkan ada 
yang mengatakan sampai 30% mengingat banyaknya daerah yang tidak terjangkau layanan 
kesehatan dan informasi yang memadai serta lemahnya sistem informasi di Indonesia. Hal ini 
mendorong diadakannya aturan yang dapat melindungi kaum ibu dari kematian yang bisa 
dicegah.

Undang-undang No.23/1992 ini juga tidak memberi peluang untuk mengantisipasi 
perkembangan teknologi dan sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan. Undang-undang 
hanya mengesankan bahwa kesehatan hanya urusan Departemen Kesehatan semata. Pasal 
yang mengatur Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ternyata juga 
berbenturan dengan undang-undang asuransi dan undang-undang Jamsostek.

Dari berbagai permasalahan di atas maka berdasarkan masukan dari berbagai pihak, 
Komisi VII DPR periode 1999-2004 menyusun materi Rancangan Undang-Undang yang 
diusulkan sebagai hak inisiatif DPR menjadi UU Kesehatan yang lebih komprehensif dengan 
mendasarkan kesehatan adalah bagian Hak Asasi Manusia. Ketua DPR Akbar Tandjung 
(waktu itu) telah menyampaikan surat kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk 
mendapatkan persetujuan pemerintah, namun pembahasannya ditunda karena berakhirnya 
masa jabatan Presiden dan DPR.

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR periode 2004-2009 tanggal 27 
Juni 2005, amandemen itu ditetapkan sebagai agenda prioritas DPR tahun 2005. Dalam 
sidang pleno tanggal 28 Juni, semua fraksi DPR menyetujui usulan amandemen itu dan 
menyerahkan pembahasan lebih lanjut kepada Komisi IX. Pembahasan selanjutnya adalah 
dengan pemerintah, dalam hal ini Depkes dan BKKBN, sebelum kemudian diajukan dalam 
rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Dalam perjalanannya, draf Rancangan UU 
ini menimbulkan perdebatan. Dan akhirnya pada tanggal 7 Maret 2006, DPR RI dalam rapat 
paripurna di Gedung DPR/MPR Jakarta telah menyetujui RUU tentang Kesehatan untuk 
disahkan menjadi UU.

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan suatu kajian mengenai perjalanan 
Rancangan UU sampai disahkan menjadi UU. Revisi suatu undang-undang diperlukan jika 
UU yang lama telah dipandang tidak sejalan lagi dengan semangat atau kebijakan yang baru, 
tidak akomodatif, dirasa kurang melindungi masyarakat, atau bila UU yang lama ternyata 
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berbenturan dengan UU lainnya. Diharapkan studi kasus ini dapat membuka wawasan penulis 
dan pembaca tentang aspek-aspek suatu Kebijakan Kesehatan.
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BAB II  ANALISIS SITUASI

2.1 Kerangka Hukum dan Undang-Undang yang Mendukung Kesehatan
Undang-undang kesehatan adalah salah satu perangkat untuk melaksanakan 

kebijakan. UU hanya boleh dilaksanakan jika ada tujuan kebijakan yang jelas yang akan 
dicapai UU. Di sisi lain UU juga merupakan perangkat yang efektif untuk mencapai tujuan. 
Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan melalui pendekatan terkoordinasi, UU kesehatan 
yang menyangga sistem kesehatan nasional diharapkan untuk mencapai salah satu atau 
kedua hal berikut: 

(a). Memberikan kewenangan dan cara pemerintahan untuk menyelenggarakan
fungsi kesehatan masyarakat esensial dalam sektor pemerintahan dan atau;
(b). Memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah untuk
menetapkan berbagai standar, mengatur, dan memantau sektor swasta.

Undang-undang hanyalah salah satu bentuk perangkat untuk menerapkan kebijakan 
kesehatan. Undang-undang kesehatan baru bisa ditegakkan jika:

 Ada tujuan kebijakan yang jelas yang akan dicapai oleh undang-undang 
tersebut;

 Undang-undang dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai 
tujuan kebijakan tersebut.

Konferensi “Undang-Undang dan Kesehatan Masyarakat di Abad ke-21 di Amerika 
Serikat tahun 2002 menyatakan definisi suatu Undang-Undang masyarakat adalah sebagai 
berikut:

Kekuasaan hukum dan kewajiban negara untuk menjamin kondisi agar penduduk 
dapat hidup sehat…. Serta pembatasan kekuasaan negara yang dapat mengurangi 
otonomi, privasi, kebebasan, kepemilikan, atau kepentingan-kepentingan individu 
lainnya yang dilindungi hukum guna peningkatan atau perlindungan kesehatan 
masyarakat.

Undang-undang ini berfungsi sebagai determinan terstruktur dalam kesehatan 
penduduk, dan kesiapan hukum merupakan unsur penting yang menawarkan sebuah 
kerangka bagi aksi kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 
sektor pemerintah memerlukan kewenangan hukum agar bisa berfungsi. Demikian juga 
semua kegiatan di bidang kesehatan, baik oleh swasta maupun pemerintah, memerlukan 
definisi hukum tentang standar dan kekuatan penegakannya jika kegiatan-kegiatan tersebut 
hendak benar-benar diatur. Undang-undang dan peraturan yang berlaku perlu dikaji dan 
diperbaharui secara berkala agar fungsi kesehatan masyarakat yang esensial dapat 
diselenggarakan di tingkat nasional.

Tidak ada negara di dunia ini, termasuk Indonesia yang memiliki hanya satu ”undang-
undang kesehatan” saja. Negara-negara yang menganut desentralisasi termasuk Australia 
dan AS telah atau sedang mengembangkan kerangka undang-undang dan/atau undang-
undang yang akan merinci hal-hal berikut ini:

 Bagaimana bidang kesehatan diatur secara keseluruhan termasuk peran OKN 
(Otorita Kesehatan Nasional), dalam hal ini Departemen Kesehatan dan daerah 
pembiayaan bidang kesehatan, paket-paket pelayanan minimal, dan pengaturan 
sektor swasta.

 Pelayanan kesehatan masyarakat apa saja yang diselenggarakan oleh badan-badan 
pemerintah, siapa yang boleh menikmatinya, dan bagaimana (termasuk 
penyelenggaraan fungsi kesehatan masyarakat esensial, dan standar).
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Setiap negara memiliki satu lembaga yang dianggap sebagai suatu Otorita Kesehatan 
Nasional (OKN). Di Indonesia, OKN ini dipegang oleh Departemen Kesehatan. Setelah 
ditetapkannya UU tentang otonomi daerah, peran OKN dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan dialihkan ke pemerintahan daerah. Dalam hal ini, OKN memegang kendali atas 
sistem kesehatan nasional secara keseluruhan dan dalam waktu bersamaan bertindak 
sebagai pelindung kesehatan bagi seluruh penduduk, tanpa harus melakukan pengawasan 
langsung atas program dan sarana kesehatan yang ada. OKN mengemban tanggung jawab di 
tiga bidang utama, yaitu:

1. Menjamin adanya perhatian yang memadai terhadap prioritas kesehatan nasional 
pada saat perencanaan dan penyediaan pelayanan kesehatan diselenggarakan;

2. Mengarahkan dan mendorong dikembangkannya dan diselenggarakannya satu 
sistem pelayanan kesehatan nasional yang terpadu yang mengutamakan mutu, 
keterjangkauan, dan pemerataan;

3. Menjamin ketersediaan, mutu dan pemerataan sumber daya manusia, keuangan, dan 
alat-alat yang sangat diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan.

2.2 Kebijakan Kesehatan di Indonesia (SKN)
Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan 

UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah 
program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan 
kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan 
upaya seluruh potensi bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan 
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tangguh. Di Indonesia SKN telah ditetapkan pada 
tahun 1982 dan berperan besar sebagai acuan penyusunan GBHN bidang kesehatan, juga 
sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arah pelaksanaan 
pembangunan kesehatan.

Dalam pembangunan kesehatan memasuki milenium ketiga, Indonesia menghadapi 
berbagai perubahan dan tantangan strategis baik eksternal maupun internal. Dalam konteks 
eksternal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi adalah berlangsungnya era 
globalisasi, perkembangan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi-informasi. Sejalan 
dengan itu demokratisasi, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan telah menjadi 
tuntunan dunia yang semakin mendesak. Keterikatan Indonesia dengan berbagai komitmen 
internasional seperti Milennium Development Goals, Sustainable Development Principles, 
World Fit for Children, dan agenda-agenda internasional lainnya di bidang kesehatan, perlu 
dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan. Dalam konteks internal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi adalah 
munculnya krisis moneter pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multi-
dimensi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pengangguran dan jumlah 
penduduk miskin, serta menurunnya derajat kesehatan penduduk.

Kondisi lainnya adalah meningkatnya tuntutan yang gencar terhadap perlu 
diselenggarakannya tata kepemerintahan yang baik khususnya yang bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. Selain itu, peranan masyarakat madani, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) serta kalangan swasta dalam menentukan kebijakan publik tampak makin 
mengemuka.
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Pentingnya peranan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan nasional telah 
diakui dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah. 

Menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada, Sidang MPR 
tahun 1998 telah menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor X tahun 1998 tentang Pokok-pokok 
Reformasi Pembangunan. Ketetapan MPR ini mengamanatkan perlu dilakukannya 
pembaharuan melalui reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk 
bidang kesehatan pembaharuan tersebut telah berhasil dilaksanakan yaitu dengan 
ditetapkannya visi pembangunan kesehatan di Indonesia yang baru, yaitu Indonesia Sehat 
2010. Berdasarkan visi tersebut, telah berhasil ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategi, dan 
paradigma pembangunan kesehatan yang baru, yaitu Paradigma Sehat yang inti pokonya 
menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi 
bangsa dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional. Dalam rangka 
melaksanakan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi merupakan salah satu strategi yang 
ditetapkan untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010.

Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia merupakan suatu tatanan yang menghimpun 
berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sekaligus sebagai metode penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan. SKN tidak hanya menghimpun upaya sektor kesehatan saja 
melainkan juga upaya dari berbagai sektor lainnya termasuk masyarakat dan swasta. SKN 
dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan 
arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan 
kesehatan. Selain itu SKN merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai 
sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti 
perkembangan.
2.3 Peranan Undang-Undang Kesehatan Dalam Sistem Kesehatan Nasional

Dalam negara yang menganut desentralisasi, yang pemerintah daerahnya
bertanggung jawab luas atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, UU kesehatan khusus 
dapat berguna untuk menjelaskan tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab atas apa 
dan sesuai dengan standar yang bagaimana. Di Indonesia, UU kesehatan No.23/1992 
berfungsi sebagai “payung hukum” yang mengacu pada tanggung jawab pemerintah pusat 
dan kemudian menentukan apa yang diharapkan pemerintah pusat dari pemerintah daerah. 
Diperlukan suatu undang-undang yang cukup singkat dan dapat menjamin akses yang merata 
bagi semua penduduk atas pelayanan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional yang 
terdesentralisasi. Undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum seperti ini juga 
diberlakukan di negara-negara seperti Spanyol, Finlandia, Filipina, dan Tailand. Dalam 
menetapkan undang-undang kesehatan diperlukan suatu undang-undang model yang 
menetapkan dengan jelas ketentuan kerangka hukum, sebagai satu tujuan penting antara 
lain:

 Mengidentifikasi fungsi kesehatan masyarakat esensial;
 Membagi tanggung jawab di antara mereka; dan
 Menetapkan standar untuk menjamin kinerja yang memadai.

Undang-undang model juga menetapkan pentingnya pemeliharaan kesehatan 
masyarakat yang mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kesehatan 
masyarakat esensial. Harus ditetapkan dasar-dasar tentang kebebasan dan hak-hak individu 
serta menetapkan kerangka hukum yang menyeimbangkan keduanya. Di negara Australia 
dan Selandia Baru model-UU menggunakan kerangka penilaian resiko (risk assesment 
framework) sebagai dasar untuk meyerukan pemerintah dan mereka yang berwenang untuk 
menangani masalah kesehatan yang mengancam masyarakat.
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2.4 Proses Pembuatan Kebijakan
Model yang paling luas digunakan dalam membuat kebijakan adalah model linear. 

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses pemecahan masalah yang rasional, 
seimbang, obyektif, dan bersifat analitik. Di dalam model ini, keputusan dibuat melalui 
rangkaian proses yang dimulai dengan mengenali masalah/isu dan berakhir dengan program 
yang berisi aktifitas untuk memecahkan masalah. Rangkaian proses yang dimaksud adalah:

- Mengenali dan menentukan masalah/isu;
- Mengidentifikasi rangkaian aktifitas yang akan dilakukan berkaitan dengan 

masalah/isu tersebut;
- Pembobotan antara keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif pemecahan 

masalah;
- Menentukan pilihan yang menawarkan solusi terbaik;
- Mengimplememtasikan kebijakan;
- Mengevaluasi keluaran.

Gambaran mengenai model linear ini dapat dilihat pada diagram berikut:

Dalam model ini, pembuat kebijakan melakukan pendekatan yang rasional, melalui 
setiap proses, dan berhati-hati dalam mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Jika 
kebijakan tidak berjalan semestinya, maka kesalahan bukan ditujukan pada kebijakan 
tersebut tetapi lebih kepada kegagalan politik dan manajerial dalam mengimplememtasikan 
kebijakan tersebut. Kegagalan lebih dikarenakan tidak adanya kemauan politik, buruknya 
manajemen atau kurangnya sumber daya.

Namun pada kenyataannya, model ini sulit untuk diaplikasikan karena pada model 
liniear ini terdapat pemisahan antara membuat kebijakan dengan implementasi kebijakan. Hal 
ini berbahaya karena dikhawatirkan pembuat kebijakan cenderung menghindari tanggung
jawab. Beberapa peneliti menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan tidak bersifat linear 
tetapi interaktif. Pihak birokrasi seperti pusat pendidikan, polisi, departemen memiliki peranan 
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dalam proses pembuatan kebijakan. Karena implementasi merupakan suatu yang kompleks 
maka dibutuhkan pula kebijakan dalam implementasi.

Tahun 1988, Institute Medicine melaporkan bahwa suatu sistem kesehatan memiliki 3 
unsur, yaitu: penilaian (assesment), pengembangan kebijakan (policy development), dan 
jaminan (assurance). Undang-undang penting dalam menentukan siapa yang akan 
melaksanakan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam lingkup 
upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, mulai dari fungsi survey untuk mendeteksi dan 
monitoring penyakit, membuat kebijakan dalam upaya promosi dan prevensi dalam bidang 
kesehatan, dan menjamin data yang diperoleh untuk mengenali suatu masalah. Ketiga unsur 
tersebut merupakan siklus yang berlanjut dan terus diperbaharui melalui kegiatan evaluasi. 

Siklus tersebut dapat dilihat pada diagram berikut: 

Pengembangan kebijakan dan pengaturan untuk menerapkannya harus 
dilaksanakan melalui beberapa langkah. Langkah-langkah ini termasuk menyusun satu tim 
kebijakan yang memiliki keahlian di bidang tersebut, mengumpulkan informasi, 
mengembangkan pilihan strategi, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan 
(stakeholder), menyusun naskah akademik, mengedarkan naskah akademik tersebut secara 
luas. Proses ini akan mendatangkan hasil/manfaat utama berupa:

 Undang-undang yang cocok dengan tujuan kebijakan, yang tepat biaya (cost 
effective) dan dapat diterapkan;

 Strategi dan sumber daya untuk menerapkan undang-undang tersebut;
 Kesadaran dan rasa memiliki di orang-orang yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan undang-undang tersebut dan juga para pemangku kepentingan yang 
terkena dampaknya. Dalam menyusun prakarsa undang-undang harus 
dipertimbangkan apakah setelah disahkan UU tersebut bisa terus berjalan dengan 
baik untuk waktu yang lama. 
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Contoh alur yang dapat diambil dalam mengembangkan suatu kebijakan:

2.5 Perubahan Terhadap Suatu Kebijakan2

Dalam merubah suatu kebijakan dibutuhkan langkah-langkah berikut:
1. Membangun rencana untuk perubahan

Melibatkan kegiatan pengumpulan data, refleksi, membangun visi dan konsep.
2. Mengidentifikasi “change agent”;

Menentukan “siapa” yang akan memimpin perubahan yang akan memberikan arah 
dan momentum terhadap implementasi kebijakan yang baru. Dapat dibentuk suatu 
komisi atau komite yang memimpin perubahan.

3. Mengenali penghalang-penghalang terhadap perubahan
Memprediksi reaksi individu atau kelompok terhadap rencana perubahan.

Membangun visi 

Mengumpulan data

Menetapkan tujuan kebijakan 

Perencanaan

Penerapan

Meningkatkan kesehatan bagi semua

Mengenali prioritas masalah kesehatan

Mencapai target pelayanan kesehatan

- Menemukan strategi,
- memasukkan intervensi

- Melakukan kampanye/sosialisasi
- Penyuluhan masyarakat
- Menetapkan undang-undang
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4. Membangun dukungan untuk reformasi
Diperlukan membangun suatu komitmen untuk melaksanakan reformasi dengan 
melibatkan semua pihak.

5. Melakukan reformasi struktur organisasi
Perubahan struktur organisasi mungkin dibutuhkan untuk mendukung perubahan.

6. Mobilisasi sumber daya
Dalam proses implementasi, faktor politik, finansial, manajerial, dan teknik 
dibutuhkan untuk mempertahankan reformasi.

7. Proses konsolidasi
Dalam proses pembuatan kebijakan, dapat juga dipengaruhi oleh kelompok-
kelompok kepentingan atau kekuasaan. Kelompok kepentingan yang 
mempengaruhi proses kebijakan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: society-
centred dan state-centred yang dapat dilihat pada diagram berikut:

Dalam usaha meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan dukungan terhadap 
kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan memiliki dua macam sumber, yaitu: kebijakan 
publik (eksternal) dan kebijakan swasta (internal). Kedua kebijakan ini bersama-sama 
meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan bukan saja tugas pemerintah tetapi 
merupakan tugas semua pihak termasuk dibutuhkannya peran serta masyarakat. Sebagai 
contoh, jika masyarakat berkeinginan mengurangi jumlah orang merokok, maka tujuan ini 
akan lebih cepat tercapai bila sekolah-sekolah memberikan edukasi mengenai bahaya 
merokok, dokter berupaya mengidentifikasi pasien yang merokok dan memberikan nasihat 
untuk menghentikan kebiasaan merokok, tanda larangan merokok ditempatkan di tempat-
tempat publik seperti rumah-sakit, restoran, bioskop, dan lain-lain; serta harga rokok 
dinaikkan. Ini merupakan contoh bagaimana kebijakan publik dan kebijakan swasta berperan 
dalam mencapai satu tujuan, yaitu mengurangi jumlah perokok. Bagaimana kebijakan 
eksternal internal ini saling berkaitan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat dapat 
dilihat pada diagram berikut:
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Di dalam membuat suatu kebijakan, pembuat kebijakan dapat dipengaruhi oleh 2 hal, 
yaitu: 1). lobbying (mempengaruhi) dan 2). advocacy (dukungan). Keduanya hampir sama, 
yang membedakan adalah di dalam advocacy tidak dibutuhkan proposal. Advocacy
didefinisikan sebagai semua aktifitas yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi kebijakan. 
Contoh kegiatan advocacy adalah:

- Mengundang pemerintah dalam forum masyarakat untuk mendiskusikan mengenai 
suatu masalah/isu.

- Membangun publikasi yang berisi rekomendasi atau saran tentang suatu 
masalah/isu di masyarakat yang ditujukan kepada pembuat kebijakan.

- Membuat makalah ilmiah yang merupakan usaha mempengaruhi pembuat 
kebijakan.

Semua ini merupakan suatu bentuk usaha membangun koalisi antara masyarakat 
dan pemerintah yang secara positif mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, membangun 
tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai 
sumber potensial di dalam masyarakat atau organisasi masyarakat.



Case Studi: Analisis Perjalanan RUU Kesehatan

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD. 12

BAB III  KAJIAN AKADEMIK

3.1 Proses Pembuatan Suatu Undang-Undang di Indonesia4

Sejak bulan November 2004, proses pembuatan undang-undang yang sebelumnya 
dinaungi oleh beberapa peraturan kini mengacu pada satu undang-undang, yaitu Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 
PPP). Undang-Undang ini disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) pada tanggal 24 Mei 2004 dan baru berlaku efektif pada bulan November 2004.

Pada dasarnya proses pembuatan undang-undang setelah berlakunya UU PPP 
terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. (Pasal 1 angka 
1 UU PPP)

Prosedur pembuatan undang-undang:
1. PERENCANAAN UU

Sebelum fungsi legislasi DPR dimulai, terlebih dahulu ada proses 
perencanaan. Dalam proses perencanaan ini, DPR dan pemerintah menyusun 
rencana dan skala prioritas undang-undang yang akan dibuat oleh DPR dalam suatu 
periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu program bernama Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas). Dasar pemikiran Prolegnas adalah untuk menerjemahkan 
Program Pembangunan Nasional (Propenas) ke dalam indikator kinerja 
pembangunan di bidang hukum. Tidak seperti pada periode 1999-2004 dimana 
Prolegnas dituangkan dalam sebuah undang-undang, maka pada periode ini 
Prolegnas hanya merupakan keputusan dari DPR. Terdapat 3 hal yang harus 
diperhatikan dalam perencanaan. Pertama, harus ada visi yang jelas dalam 
penyusunan Prolegnas. Visi ini harus dijadikan pijakan untuk membuat rencana 
undang-undang yang harus disusun dalam 5 tahun ke depan. Bila perencanaan tidak 
bervisi, akibatnya yang tersusun hanyalah daftar keinginan tanpa arah yang jelas. 
Kedua, harus ada partisipasi masyarakat dalam penyusunan prioritas legislasi. 
Ketiga, perlu ada sistem evaluasi yang baik untuk menilai pencapaian Prolegnas ini 
setiap tahunnya, agar skala prioritas penyususnan undang-undang bisa didasarkan 
pada kondisi objektif dan kebutuhan masyarakat.

2. PERANCANGAN RUU
Secara formal, RUU dirancang oleh presiden, DPR dan DPD. Khusus DPD, 

perancangan dilakukan terbatas pada RUU yang dapat diusulkan oleh DPD, sesuai 
dengan UUD, yaitu RUU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan antara pusat dan daearah. 

- Sebelum RUU diusulkan oleh presiden, terdapat beberapa tahap 
“perancangan” yang harus dilalui, yaitu: (i) tahap persiapan, (ii) teknik 
penyusunan, dan (iii) perumusan. Proses perancangan dimulai dengan 
penyusunan konsep dan naskah akademis yang diikuti oleh permohonan 
prakarsa yang dilakukan oleh departemen teknis atau lembaga non-
departemen yang terkait. Setelah mendapat persetujuan dari presiden, akan 
dibentuk panitia antar departemen yang menitikberatkan pembahasan pada 
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permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang akan diatur, 
jangkauan dan arah pengaturan. Selanjutnya perancangan yang meliputi 
penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU dilaksanakan oleh biro hukum 
atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan 
perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa. Hasil rancangan kemudian 
disampaikan ke panitia antar departemen. Panitia antar departemen 
menyampaikan rumusan akhir kepada pemrakarsa. Setelah itu RUU 
disebarluaskan berdasarkan masukan dari masyarakat. Setelah RUU 
tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi baik dari substansi maupun dari 
segi teknik, RUU tersebut diajukan kepada Presiden untuk disampaikan ke 
DPR.

- RUU dari DPR
Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, terdapat beberapa badan yang 
melakukan proses penyiapan suatu RUU seperti Pusat Pengkajian 
Pelayanan Dokumentasi dan Informasi (P3DI), yang bertugas melakukan 
penelitian atas substansi RUU dan tim perancang sekretariat DPR yang 
menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rancangan undang-
undang. Badan lainnya yang dapat melakukan penyiapan RUU adalah Badan 
Legislatif (Baleg) atau tim ahli dari fraksi. Dalam penggodogan RUU ini, 
badan-badan tersebut dapat bekerja sama dengan universitas untuk 
melakukan penelitian, atau mendapatkan naskah RUU dari masyarakat sipil, 
atau amanat dari muktamar partai.

- RUU dari DPD
Sebagai lembaga legislatif baru, DPD sedang dalam masa membangun 
sistem perancangan dan pembahasan RUU yang baik dan efektif. DPD 
masih banyak mengadopsi sistem yang dipakai oleh DPR. Untuk merancang 
sebuah RUU mereka menyerahkan kepada individu atau panitia yang akan 
mengusulkannya. Berbeda dengan DPR, DPD tidak dapat secara langsung 
mengusulkan sebuah RUU untuk dijadikan rancangan yang dibahas oleh 
DPR dan pemerintah. Wewenang pembentukan undang-undang tetap hanya 
ada pada DPR. Saringan internal di DPD ada pada Sidang Paripurna DPD 
yang akan menentukan bisa atau tidaknya sebuah RUU diajukan menjadi 
usul DPD kepada DPR. Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU yang telah 
disetujui menjadi usul DPD selanjutnya diajukan kepada pimpinan DPR.

3. PENGUSULAN RUU
Sebuah RUU bisa datang dari 3 pintu, yaitu presiden, DPR, dan DPD. Dalam 

mengusulkan sebuah RUU ketiga lembaga tersebut harus berpedoman pada 
Prolegnas. RUU yang datang dari Presiden disampaikan kepada ketua DPR dengan 
mengirimkan Surat Pengantar Presiden (SPP) dengan melampirkan RUU yang akan 
diajukan dan naskah akademis atau penjelasan pemerintah tentang RUU tersebut. 
RUU dari DPD disampaikan oleh pimpinan DPD kepada ketua DPR beserta naskah 
akademisnya. Bila tidak ada naskah akademis dari RUU bersangkutan, maka cukup 
menyampaikan keterangan atau penjelasannya. Selanjutnya DPR akan menugaskan 
Baleg atau Komisi untuk membahas RUU tersebut bersama DPD. Sedangkan 
pengusulan RUU oleh DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu, yaitu Badan 
Legislasi, Komisi, Gabungan Komisi atau tiga belas anggota. Sidang paripurna akan 
memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU dari 
DPR. Sebelum keputusan diterima atau tidaknya RUU, kepada fraksi-fraksi diberikan 
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kesempatan memberikan pendapatnya. Keputusan paripurna terhadap suatu usul 
RUU dapat berupa: 

- persetujuan tanpa perubahan;
- persetujuan dengan perubahan;
- penolakan.
Apabila usul RUU disetujui dengan perubahan maka DPR akan menugaskan 

kepada Komisi, Baleg ataupun Panitia Khusus untuk menyempurnakan RUU 
tersebut. Namun apabila RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah selesai 
disempurnakan oleh Komisi, Baleg ataupun Pansus maka RUU tersebut disampaikan 
kepada Presiden dan pimpinan DPD (dalam hal RUU yang diajukan berhubungan 
dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk seorang menteri yang akan 
mewakilinya dalam pembahasan, paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat dari 
DPR. Sedangkan DPD harus menunjuk alat kelengkapannya yang akan mewakili 
dalam proses pembahasan.

4. PEMBAHASAN RUU
Pembahasan RUU terdiri dari 2 tingkat pembicaraan. Pembahasan tingkat 

pertama diadakan dalam rapat komisi, rapat Baleg ataupun Pansus. Sedangkan 
pembahasan tingkat dua diadakan dalam Sidang Paripurna DPR untuk menyetujui 
RUU tersebut. Pembahasan tingkat satu dapat dilakukan dengan urutan sebagai 
berikut:

a. Pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi dan DPD apabila 
RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal ini bila RUU berasal dari 
presiden. Sedangkan bila RUU berasal dari DPR, pembicaraan tingkat 
satu didahului dengan pandangan dan pendapat presiden atau 
pandangan presiden dan DPD dalam hal RUU berhubungan dengan 
kewenangan DPD.

b. Tanggapan presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan 
alat kelengkapan DPR atas pandangan presiden.

c. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM)

Dalam pembicaraan tingkat satu dapat juga dilakukan:
a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
b. Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi 

RUU berhubungan dengan lembaga negara lain.
c. Diadakan rapat intern.

Pembicaraan tingkat dua adalah pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna 
yang didahului oleh:
a. Laporan hasil pembicaraan tingkat satu.
b. Pendapat akhir fraksi.
c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Setelah disetujui dalam rapat paripurna, sebuah RUU akan dkirimkan kepada 
Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh presiden, diberi nomor dan diundangkan.

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi 
undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan 
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kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat 
kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak 
disahkan Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut 
disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Secara ringkas proses pembuatan undang-undang dapat dilihat pada bagan berikut 
ini:

Skema proses pembuatan suatu undang-undang di Indonesia

PERENCANAAN

PERANCANGAN

PENGUSULAN

PEMBAHASAN

Penyusunan rencana 
& skala prioritas

Prolegnas

PRESIDEN

DPD

DPR

DPR

PRESIDEN

DPR

DPD

Tingkat pertama

Tingkat kedua
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3.2 Proses Perubahan UU No.23/1992 Tentang Kesehatan
Pada tanggal 17 September 1992 atas persetujuan DPR pemerintah mensahkan UU 

No.23/1992 Tentang Kesehatan dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana 
dimaksud dalam Pembangunan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional 
yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat.

Setelah sepuluh tahun diberlakukan, para pemerhati kesehatan menyatakan bahwa 
UU ini perlu diamandemen karena memiliki kelemahan inheren sehingga sulit dibuat 
peraturan pelaksanaannya. Dari 29 peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan UU 
No.23/1992, pada tahun 2002 baru enam (6) PP yang berhasil diterbitkan. Terdapat dua (2) 
PP yang tidak mungkin atau sulit dibuat, yaitu PP tentang Tindakan Medis Tertentu untuk Ibu 
Hamil, karena isi pasal yang mengatur (pasal 15) saling bertentangan. Peraturan pemerintah 
lainnya yang sulit dibuat PP nya adalah PP tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan 
Kesehatan Masyarakat, karena berbenturan dengan UU Asuransi (UU No.12/1992) dan UU 
Jamsostek (UU No.3/1992). Selain itu juga terdapat kelemahan-kelemahan lainnya seperti 
kurang antisipatif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi, dan memiliki cara 
pandang yang keliru dalam hal kesehatan.

Keberadaan UU No.23/1992 dianggap belum dapat mengantarkan masyarakat dalam 
tingkat derajat kesehatan yang tinggi, hal ini dapat diindikasikan bahwa Undang-Undang 
tersebut, beserta peraturan pelaksanaanya, belum secara menyeluruh dapat dilaksanakan 
secara efektif. Selain hal itu, dalam perkembangan ketatanegaraan kita, terutama keberadaan 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah yang meyerahkan 
sepenuhnya bidang kesehatan pada masing-masing daerah untuk mengelola dan 
menyelenggarakan seluruh aspek bidang kesehatan, mengakibatkan Undang-Undang Nomor 
23 tahun 1992 tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan derajat 
kesehatan yang paling tinggi terhadap seluruh masyarakat dan warga negara Republik 
Indonesia.

Di samping itu, Undang-Undang tersebut tidak memberi peluang untuk mengantisipasi 
perkembangan teknologi dan sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Teknologi 
yang diatur oleh Undang-Undang tersebut hanya mengenai aborsi, transplantasi, bayi tabung, 
transfusi dan implan, padahal teknologi kedokteran terus berkembang dan tidak hanya 
sebatas empat teknologi tersebut.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa masalah kesehatan adalah masalah semua 
orang dan masalah departemen atau sektor, bukan hanya urusan Departemen Kesehatan 
yang digambarkan sebagai pengelola suatu sistem atau penyelenggaraan administrasi upaya 
kesehatan, misalnya diaturnya jenis sarana kesehatan dan jenis tenaga kesehatan yang lebih 
sempit, yang berakibat bahwa substansi Undang-Undang tersebut sulit untuk dijadikan 
rujukan bagi sektor lain dalam mengatur bidangnya agar juga menjamin terwujudnya hak 
masyarakat untuk memperoleh kesehatan yang optimal. Pelaku kesehatan seharusnya
adalah semua orang, bukan hanya dokter atau tenaga paramedis lainnya. Guru yang 
memberikan pendidikan kesehatan pun adalah pelaku atau tenaga kesehatan, begitu juga 
para kader PKK atau kader kesehatan yang secara resmi diakui kehadirannya dalam 
masyarakat harus dianggap sebagai tenaga kesehatan. Jika tenaga kesehatan tidak dibatasi, 
maka keikutsertaan masyarakat diberikan peluang yang sangat besar yang sebelumnya 
hanya mendapat tempat yang sempit, yaitu hanya dalam Badan Pertimbangan Kesehatan 
Nasional dan hal ini kemudian tidak berfungsi secara efektif karena tidak jelas batasan 
tugasnya. Di dalam Ottawa Charter 1986, sebenarnya telah diamanatkan bahwa cita-cita 
“sehat untuk semua di tahun 2000” dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat 
(enabling the community) dalam rangka menangani masalah kesehatannya sendiri. 
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Kesepakatan Ottawa ini selanjutnya diperkuat lagi dengan Jakarta Declaration 1997 yang 
menekankan pentingnya “community participation” dalam membina kesehatan. Dukungan ini 
diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang melimpahkan kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri berkaitan dengan 
kesehatan masyarakatnya.

Banyak negara termasuk Indonesia telah menandatangani Deklarasi Alma Ata tahun 
1978 dan Deklarasi Kairo tahun 1994. Dalam deklarasi ini pengertian “sehat” adalah sehat 
bukan hanya berarti tidak adanya penyakit tetapi sehat baik secara fisik, mental dan sosial, 
sehingga setiap orang dapat hidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial. 

Berbagai alasan di atas merupakan dasar bagi DPR untuk mengajukan amandemen 
terhadap UU No.23 /1992. Dalam menghimpun masukan dari masyarakat, DPR, dalam hal ini 
Komisi VII bekerja sama dengan Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan 
Pembangunan, Pusat Pengkajian dan Pelatihan Informasi serta Koalisis untuk Indonesia 
Sehat mengadakan seminar nasional “Amandemen UU No.23/1992 tentang kesehatan”. 
Seminar ini dimaksudkan mengumpulkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dan 
berdasarkan masukan-masukan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, masyarakat 
serta ormas/organisasi profesi kesehatan maka Komisi VII DPR periode 1999-2004 membuat 
suatu Rancangan Undang-Undang untuk menggantikan UU Nomor 23/1992 tentang 
kesehatan, dan sejak bulan November 2002 RUU ini dibahas bersama pemerintah. Ketua 
DPR Akbar Tandjung (waktu itu) telah menyampaikan surat kepada Presiden Megawati 
Soekarnoputri untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, namun pembahasannya ditunda 
karena berakhirnya masa jabatan Presiden dan DPR. Pada Rapat Dengar Pendapat Umum 
Komisi IX DPR periode 2004-2009 tanggal 27 Juni 2005, amandemen itu ditetapkan sebagai 
agenda prioritas DPR tahun 2005. Dalam sidang pleno tanggal 28 Juni, semua fraksi DPR 
menyetujui usulan amandemen itu dan menyerahkan pembahasan lebih lanjut kepada Komisi 
IX.

Draf RUU kesehatan ini terdiri dari 17 bab dan 90 pasal dan merupakan 
penyempurnaan UU No.23/1992 tentang kesehatan sebagai cerminan filosofi bahwa 
kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus menjadi tanggung jawab 
semua pihak. Draf RUU kesehatan ini antara lain mengatur asas, tujuan, bentuk dan 
wawasan kesehatan, hak, kewajiban, teknologi kesehatan, kesehatan anak, remaja dan usia 
lanjut, kesehatan reproduksi. Selain itu, menyangkut kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, 
kesehatan jiwa, penyakit menular, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, dan 
ketentuan pidana. Sejumlah materi seperti masalah malpraktek dokter dan praktik pengobatan 
tradisional diatur dalam UU tersendiri (RUU Praktek Kedokteran), sedangkan pelayanan 
dengan obat/jamu tradisional dimasukkan dalam Sistem Kesehatan Nasional 2003.

Draf RUU yang diajukan DPR memang merupakan perubahan secara menyeluruh. 
Proses revisi ini seharusnya memerlukan suatu kajian naskah akademis sesuai dengan 
Keppres Nomor 188/1999 tentang Tata Cara Penyusunan RUU, sayangnya tidak ada draf 
akademik yang melandasi penyusunan RUU tersebut sebagaimana disyaratkan oleh 
Keputusan Presiden No.188/1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. Draf akademik 
dapat menjelaskan konsep penyusunan RUU, apa yang diinginkan di masa depan dari UU 
yang hendak dibuat. Kajian akademis ini juga diperlukan sebagai acuan di dalam 
merumuskan norma pengaturan, alur pikir serta untuk pegangan dalam pembahasan. 
Sistematika dan perumusan dalam pasal-pasal perubahan harus disesuaikan dengan 
rumusan teknis perundang-undangan. Draf RUU kesehatan ini selanjutnya dibahas bersama 
pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan dan BKKBN, sebelum kemudian diajukan 
dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dan akhirnya pada 
tanggal 7 Maret 2006, DPR-RI dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR Jakarta telah 
menyetujui RUU tentang Kesehatan untuk disahkan menjadi UU.
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BAB IV  ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 
1992 TENTANG KESEHATAN

Derajat kesehatan suatu bangsa dapat dilihat dari beberapa indikator yang merupakan 
target pencapaian suatu program. Derajat kesehatan yang optimal selain dilihat dari unsur 
kualitas hidup juga dapat dilihat melalui unsur mortalitas. Untuk kualitas hidup digunakan 
indikator Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Lo). Sedangkan untuk mortalitas diantaranya 
dapat dilihat melalui indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dan 
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100000 kelahiran hidup. Untuk Angka Harapan 
Hidup Waktu Lahir di Indonesia tahun 2001 adalah 67,8 tahun, angka ini masih di bawah 
Brunei (74,4 tahun) dan Malaysia (71,7 tahun). Di negara ASEAN yang tertinggi adalah 
Singapura, yaitu sebesar 78,8 tahun. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi di Indonesia 
tahun 2000 dilaporkan 41 per 1000 kelahiran hidup, angka ini lebih rendah dibanding 
Myanmar, namun masih lebih tinggi dibanding Thailand dan Brunei. Untuk Angka Kematian 
Ibu Melahirkan, meskipun terlihat penurunan dari tahun ke tahun, namun masih relatif lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN. Menurut SKRT tahun 1995 
AKI di Indonesia adalah 373 per 100000 kalahiran hidup. Risiko kematian ibu karena 
melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65, dibandingkan dengan 1 dari 1.100 di negara 
Thailand. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi (AKB) di 
Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut:
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Indikator-indikator seperti disebutkan diatas, digunakan sebagai target pencapaian 
program kesehatan. Bila pada saat yang ditentukan ternyata tidak tercapai target yang 
diinginkan maka diperlukan suatu evaluasi atas suatu kebijakan atau undang-undang, 
maupun implementasinya. Jika dipandang perlu dilakukan revisi atau perbaikan UU bahkan 
perubahan UU. Karena pencapaian program pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini 
dianggap masih jauh dari memuaskan, maka UU No.23/1992 dipandang perlu 
disempurnakan. 

Jika dilihat dari penyebab kematian ibu, maka yang tersering adalah perdarahan, 
eklampsia atau gangguan akibat tekanan darah tinggi saat kehamilan, partus lama, komplikasi 
aborsi dan infeksi. Perdarahan, yang biasanya tidak bisa diperkirakan terjadi secara 
mendadak, bertanggung jawab atas 28% kematian ibu. Sedangkan penyebab kematian bayi 
di Indonesia dari data terakhir tahun 2001 yang terbanyak adalah gangguan perinatal sebesar 
34.7%, seperti terlihat pada tabel berikut:
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Pola penyebab kematian menunjukkan bahwa pelayanan obstetrik dan neonatal 
darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi sangat penting 
dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga 
kesehatan terlatih terus meningkat dari 40,7% pada 1992 menjadi 68,4% pada tahun 2002. 
Namun, aborsi yang tidak aman bertanggung jawab terhadap 11% kematian ibu di Indonesia 
(rata-rata dunia adalah 13%). Kematian ini sebenarnya dapat dicegah jika perempuan 
mempunyai akses terhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi serta perawatan terhadap 
komplikasi aborsi. Data dari SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa 7,2% kelahiran tidak 
diinginkan.

Yang disebut tenaga yang dapat memberikan pertolongan persalinan dibedakan 
menjadi dua, yaitu tenaga professional (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, 
pembantu bidan, dan perawat bidan) dan dukun bayi (dukun bayi terlatih dan tidak terlatih). 
Cakupan persalinan oleh tenaga persalinan (profesional, termasuk oleh dukun bayi terlatih 
yang didampingi) secara nasional pada tahun 2001 sebesar 67,69%.

Di Indonesia, meskipun proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi AKI dan AKB masih cukup tinggi. Hal ini 
disebabkan tingginya jumlah persalinan yang tidak aman yang biasanya disebabkan usaha-
usaha pengguguran persalinan yang tidak diinginkan. Usaha pengguguran kandungan atau 
aborsi yang tidak aman ini biasanya dilakukan oleh tenaga-tenaga non-medis. 
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Dari 29 peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan UU No.23/1992, baru enam (6) 
PP yang berhasil diterbitkan. Salah satu PP yang tidak mungkin atau sulit dibuat, yaitu PP 
tentang Tindakan Medis Tertentu untuk Ibu Hamil, karena isi pasal yang mengatur (Pasal 15) 
saling bertentangan. Pasal ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagian 
berpendapat pasal ini tidak jelas dalam mengatur aborsi sehingga perlu direvisi untuk 
membuat pasal yang lebih jelas mengatur tentang aborsi dengan tujuan menurunkan AKI. 
Sementara itu, sebagian masyarakat terutama dari kaum agamawan berpendapat pasal ini 
tidak perlu diubah, RUU yang diajukan justru dianggap melegalkan tindakan aborsi. Pada 
kenyataannya meski tersirat hendak mengatur aborsi, namun pasal itu justru melarang 
abortus secara mutlak. Kesepakatan internasional mengenai kesehatan reproduksi, 
kesehatan perempuan mengamanatkan perlindungan kesehatan perempuan. Sehinga 
diperlukan suatu undang-undang yang mengatur aborsi. Di sini terlihat perbedaan pandangan 
di dalam masyarakat harus diakomodir dalam proses perubahan suatu undang-undang. 
Dalam hal ini, adanya kesepakatan internasional memiliki kekuatan yang menentukan dalam 
proses perubahan undang-undang.

Peraturan pemerintah lain yang sulit dibuat adalah PP tentang Penyelenggaraan 
Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat karena berbenturan dengan UU Asuransi (UU 
No.2/1992) dan UU Jamsostek (UU No.3/1992). 

JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat)
Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, 

kecerdasan, dan produktifitas sumber daya manusia. Di dalam pembanguan, pertumbuhan 
ekonomi harus seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan 
masyarakat ditingkatkan agar menjadi masyarakat yang maju dan mandiri. Pembangunan 
kesehatan dilaksanakan dengan memberi modal kecerdasan, dan produktivitas, serta 
mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat. 
Meningkatnya biaya pelayanan kesehatan mendorong pemerintah mengembangkan suatu 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan pra-upaya yang disebut JPKM atau Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Upaya JPKM ini bertujuan menghasilkan pemeliharaan 
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kesehatan yang bermutu, merata dengan biaya yang terkendali, asalkan diterapkan secara 
utuh jurus-jurus yang ada di dalam JPKM.

Masalah yang dihadapi di Indonesia adalah upaya kesehatan tampaknya belum 
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, perhatian terhadap upaya promototif dan 
preventif masih kurang. Meskipun telah dibangun puskesmas di tiap kecamatan, upaya 
kesehatan belum terjangkau secara merata. Selain itu pembiayaan kesehatan masih rendah, 
rata-rata 2,2% Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Padahal WHO menganjurkan 
sedikitnya 5% dari PDB. Dari jumlah itu, sekitar 70% bersumber dari masyarakat dan sisanya 
dari pemerintah. Alokasi dana dari pemerintah tampaknya belum efektif dan masih terfokus 
pada upaya kuratif. Selain itu belum terfokus bagi upaya kesehatan masyarakat dan bantuan 
untuk keluarga miskin. Pembiayaan kesehatan masih bersifat “out of pocket” dan cakupan 
jaminan kesehatan masih kurang dari 20% penduduk. Hal ini mendorong perubahan terhadap 
kebijakan dalam bidang kesehatan. 

PROSES DESENTRALISASI
Menurut kerangka UU Kesehatan yang menjadi dasar sistem kesehatan Indonesia ini, 

kewenangan hukum masih berada di tangan pusat. Ketika Indonesia mengalihkan tanggung
jawab di bidang kesehatan, UU kesehatan ini perlu diubah untuk mencerminkan perubahan 
sistem yang terjadi. UU Kesehatan No.23 ini tidak lagi sesuai dengan sistem kesehatan yang 
terdesentralisasi. Pada tahun 2001, Komisi yang membidangi kesehatan yaitu Komisi VII DPR 
mengambil prakarsa untuk menyempurnakan UU No.23/1992. Naskah akademik disiapkan 
oleh Dr. Kartono Mohamad. RUU Kesehatan tersebut kemudian disusun dan disosialisasikan 
di 12 propinsi dan beberapa kabupaten. Sayangnya, penulisan naskah akademik dan RUU 
Kesehatan tersebut tidak melibatkan Departemen Kesehatan, sehingga terdapat kekhawatiran 
bahwa RUU tersebut tidak mencakup atau memiliki kekurangan dalam beberapa bidang 
pokok. Depkes kemudian meminta bantuan MSH (Management Sciences for Health) untuk 
melakukan kajian untuk menyempurnakan UU Kesehatan tersebut.

Setiap negara memiliki konteks budaya, sistem hukum, sikap terhadap hukum serta 
tingkat sumberdaya kesehatan masyarakat yang berbeda-beda. Indonesia memiliki 
kekhususan dibanding negara lain dalam hal:

- Sistem hukum di Indonesia berdasarkan pada gabungan hukum adat, hukum 
Eropa (Belanda-Romawi) warisan Belanda, serta hukum Indonesia setelah 
kemerdekaan.

- Sistem kesehatan masyarakat Indonesia di tingkat nasional dan daearah memiliki 
tantangan dan permasalahan yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara 
lain.

- Indonesia tidak memiliki sumber daya atau kapasitas yang sama seperti negara-
negara maju dalam hal penerapan. Dengan keadaan ini, UU yang bagus pun 
tidak bisa diterapkan secara efektif.

- Kepentingan mayarakat cenderung dianggap lebih penting daripada hak 
perorangan di Indonesia, dan UU di Indonesia dipandu oleh nilai-nilai
kemasyarakatan. Sebaliknya kebebasan untuk mengatur diri sendiri dan 
kebebasan dari campur tangan orang lain sangat dijunjung tinggi di banyak 
negara, khususnya di Eropa, Amerika Utara, dan Australia.

PERANAN BADAN ORGANISASI DUNIA (WHO)
Di dalam proses perubahan kebijakan, faktor negara luar dapat mempengaruhi arah 

kebijakan tetapi tergantung seberapa kuat faktor tersebut mempengaruhi kebijakan 
tergantung tanggapan dan kondisi di dalam negeri. Contoh yang dapat diambil adalah 
peranan WHO di dalam mempengaruhi kebijakan di Indonesia.
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Tujuan WHO di Indonesia adalah meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia 
dengan memberikan dukungan pada pembanguan sektor kesehatan, membantu kebijakan 
promosi kesehatan, memimpin secara teknik kerjasama antara pemerintah, donatur dan 
pelaku lain dalam kesehatan. WHO juga memberikan masukan, pengalaman-pengalaman 
tentang negara lain baik global maupun regional. Berdasarkan penilaian WHO, Indonesia 
telah menunjukkan progresifitas dalam dua dekade terakhir, dilihat dari AKI, AKB dan 
meningkatknya angka harapan hidup. Jika sebelumnya WHO memberikan bantuan langsung, 
untuk selanjutnya WHO lebih akan memfokuskan pada nasihat politik, tukar ilmu 
pengetahuan, bimbingan dan mengurangi bantuan luar negeri. Hal ini diharapkan dapat 
mendorong dan membangun potensi dalam negeri. Namun WHO menilai Indonesia kurang 
tanggap dalam memberikan respon terhadap rekomendasi dari luar, lebih dipengaruhi oleh 
perkembangan ekonomi dan stabilitas politik, yang merupakan kekuatan utama. Alokasi 
sumber daya eksternal dan internal sulit ditingkatkan akibat kesehatan tidak dipertimbangkan 
sebagai faktor kekuatan yang mengendalikan ekonomi.

Jika diamati, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan UU No.23/1992 dapat 
diringkas sebagai berikut:

1. Adanya perubahan arah kebijakan dan atau perubahan kebijakan yang posisinya 
lebih tinggi dari UU No.23/1992 Tentang Kesehatan mendorong proses 
perubahan atau revisi untuk menyesuaikan diri dengan arah kebijakan yang baru.

2. Indikator status kesehatan masyarakat yang digunakan sebagi target pencapaian 
suatu program kesehatan berfungsi sebagai faktor penentu arah kebijakan dan 
perubahan undang-undang.

3. Proses desentralisasi di Indonesia merupakan momen penting dalam proses 
perubahan kebijakan pembangunan di semua bidang termasuk di bidang 
kesehatan.

4. Adanya kekuatan eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan 
penandatanganan kesepakatan internasional telah menjadi salah satu penentu 
dalam pengambilan sikap terhadap suatu arah kebijakan.

5. Kekuatan internal dari masyarakat (termasuk lembaga swadaya masyarakat, 
lembaga keagamaan, dll), lembaga legislasi, profesional kesehatan menjadi 
faktor penting dalam perubahan suatu Undang-undang.

6. Hasil evaluasi terhadap implementasi undang-undang yang telah berlaku menjadi 
pendorong proses perubahan undang-undang.
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KESIMPULAN:

1. Suatu kebijakan/undang-undang kesehatan diperlukan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan bidang kesehatan.

2. Proses pembuatan suatu kebijakan merupakan suatu siklus yang tidak terputus dan 

merupakan suatu proses interaktif yang dipengaruhi berbagai faktor.

3. Undang-undang kesehatan tidak berdiri sendiri, diperlukan peraturan/undang-undang 

lainnya yang mendukung implementasi undang-undang tersebut.

4. Pembuat kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bermain di sekitarnya, 

sehingga kebijakan yang dihasilkan tergantung kekuatan mana yang paling dominan.
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