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1. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Bismillahirahmanirrahim. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 
dalam rangka memeriksa Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010 untuk 
mendengarkan Pemerintah DPR dan Saksi atau Ahli dari Pemohon 
dengan ini saya buka dan dibuka untuk umum.  
 

 
 

 
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya 

persilakan pada Pemohon dulu untuk siapa yang hadir pada kesempatan 
ini?  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN  
 

Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim. Kami dari 
Pemohon akan memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama nama kami 
Erwin, S.H., M.H. Kuasa Pemohon. Di samping kami Saudara Muhammad 
Aidiansyah, S.H., Kuasa Pemohon di sebelahnya Saudara Misran, S.Km. 
selaku Pemohon Prinsipal kami. Di sebelahnya Saudara Abdul Jalal, Amd. 
Kep S.KM selaku Ketua PPNI Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku saksi, 
selanjutnya disampingnya Ibu Dr. Hj. Emy Dasimah, Plt Kepala Dinas 
Kesehatan Kutai Kartanegara selaku Saksi, selanjutnya di sebelahnya 
Bapak Edy Sukamto, SKP, Ketua Dewan Pertimbangan PPNI Kalimatan 
Timur, selaku Saksi selanjutnya yang di ujung Bapak Andi Baharuddin 
selaku masyarakat dan pasien warga dari Pemohon Saudara Misran. 
Selanjutnya pendamping, selanjunya di belakang, Bapak Trisno Widodo, 
S.E selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Selaku saksi.  

Selanjutnya pendamping di belakang kami yang pertama Bapak 
Mukhlis selaku Sekretaris LKBH Korpri Kutai Kartanegara, kemudian 
Bapak Baharuddin Nor selaku masyarakat Kutai Kartanegara, selanjutnya 
Bapak Edi Miharja, S. Kep. M.S., Ketua PPNI Provinsi Kalimantan Timur, 
kemudian Ibu Nur Hayati Amd. Kep. S.Sos selaku Sekretaris PPNI Kutai 
Kartanegara dan Mahasiswa mahasiswi S-1, S-2 dan S-3 Keperawatan UI 
Jakarta.  

Selanjutnya Bapak Ketua Majelis Hakim, Saksi atau pakar, Ahli 
yang rencana kami hadirkan selaku saksi pakar hukum, Prof. Azrul 
Azwar. Saat ini karena masih ada kegiatan lain, tidak bisa hadir.  

Demikian, Pak. 
 
 
  

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 

KETUK PALU 3X 
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3. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Baik dari Pemerintah?  
 

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KASUBDIT PENYIAPAN DAN 
PENDAMPINGAN PADA SIDANG MK) 
 

Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam 
sejahtera untuk kita semua.  

Pemerintah saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, di samping kiri saya ada Ibu Cholilah dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di sebelahnya 
lagi ada Pak Purwadi dari Kementerian Kesehatan, kemudian 
disampingnya ada ada Prof. Budi Sampurna dari Kementerian Kesehatan 
dan paling ujung ada lagi ada Ibu Sri Indrawati, Apt, M, Kes dari Dirjen 
Bina Kefarmasian Kementerian Kesehatan. Kemudian di belakang ada 
Ibu Cici Sri Suningsih, ada Pak Purwadian, kemudian ada Ibu Tias 
Wening, kemudian ada Bapak Arsil Rusli semua dari Kementerian 
Kesehatan Yang Mulia. Terima kasih.  
 

5. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Kelihatannya ada Pihak Terkait? Ada? Tidak ada ada? Ya, silakan 
mengenalkan diri Bapak.  
  

6. PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD DANI PRATOMO (KETUA IAI) 
 

Terima Kasih Yang Mulia. Kami dari Ikatan Apoteker Indonesia, 
saya sendiri Mohammad Dani Pratomo sebagai Ketua Umum. Kemudian 
di sebalah kanan saya Drs. Ahdiatmo, Apt. sebagai anggota Dewan 
Penasihat, sebelah kiri saya Drs.Nunut Rubyanto, Apt selaku Wakil 
Sekjen.  

Kemudian di belakang kami ada Drs. Marzuki Abdullah selaku 
anggota Dewan Penasihat, juga Drs. Baharudin Aritonang, Apt selaku 
Dewan Penasihat dan kemudian Drs. Nurul Fallah Edy Pariang Apt selaku 
Sekjen Ikatan Apoteker Indonesia, Drs. Wahyudi selaku Wakil Ketua Dra. 
(suara tidak jelas) Hutagalung Apoteker selaku bendahara, Dra. Edy Yati, 
Apt, kemudian juga ada Drs. I Gusti Wastika dari Perwakilan Ikatan 
Apoteker daerah Bali, serta beberapa pengurus dan yang anggota Ikatan 
Apoteker Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota. 
 Terima kasih. 

 
7. KETUA: ACHMAD SODIKI  

 
 Baik, dari silakan Ibu? 
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8. PIHAK TERKAIT: ACHIRYANI S. HAMID (PPNI) 
 
 Assalamualaikum wr. wb. Saya sendiri Prof. Achiryani. Suhaimi 
Hamid Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia bersama saya Bapak Hari Fadillah, di belakang saya Sarjana 
Keperawatan dan Sarjana Hukum dan kemudian juga beberapa teman 
dari Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 
 Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.  
 

9. PIHAK TERKAIT: PRIO SIDI PRATOMO (IDI) 
 
 Assalamualaikum. wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya 
memperkenalkan diri saya dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. 
Saya Prio Sidi Pratomo Spesialis Radiologi, di sebelah kanan saya adalah 
Slamet Budiharto, Dr, S.H. M.HS, di sebelah kiri saya adalah Rulianto, Dr, 
S.H. Magister Hukum Kesehatan dan kemudian di belakang saya Diah 
Silvianti spesialis anak Magister Hukum Kesehatan. Terima kasih. 
 

10. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
 Masih ada lagi? DPR tidak hadir? Baiklah Bapak-Bapak sekalian, 
karena dalam acara ini nanti akan mendengarkan keterangan 
Pemerintah, DPR, Saksi. Saya mempersilakan Pemohon lebih dahulu 
untuk menjelaskan secara singkat, apa isi permohonan Saudara. Saya 
persilakan. 
 

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AIDIANSYAH 
 
 Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Permohonan, masalah uji 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

Alasan pertama, bahwa ada kasus yang menimpa seorang 
perawat yang bernama Misran Bin Khahir yang saat ini sudah tahapan 
banding, itu dikuatkan oleh putusan banding, tetap dinyatakan bersalah, 
masalah pemberian obat.  

Yang kedua, permohonan ini bertujuan agar perawat yang ke 
depan tidak lagi dihadapkan dengan pihak aparat penegak hukum, yaitu 
Polisi menangkap perawat yang berdinas khususnya di daerah terpencil, 
di dalam hal pemberian obat.  

Yang ketiga, bahwa selama ini perawat-perawat yang ada di 
daerah terpencil sangat ketakutan Pak, masalah pemberian obat yang 
mana hal ini dibutuhkan oleh rakyat, masyarakat yang ingin berobat. 
Kalau ini tidak? Bagaimana rakyat bisa berobat sementara yang ada di 
daerah terpencil, tenaga dokter atau apoteker tidak ada sama sekali. 
 Itu saja Pak. 
 
 



 7

12. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
 Ya, jadi uji materiil terhadap tiga norma ya? Pasal 108 ayat (1) 
ya? Dua norma? Ini Saudara tulis tiga norma ya? 108 ayat (1) dan 190 
ayat (1), jadi dua ya? 
 

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AIDIANSYAH 
 
 Benar Pak, 108 dan 190 Pak.  
 

14. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
 Selanjutnya, karena di sini ada Saudara ajukan Saksi, tetapi 
keterangan Pemerintah sudah siap untuk.., kita dengarkan keterangan 
Pemerintah lebih dahulu.  

 saya persilakan Ibu.  
 

15. PEMERINTAH : SRI INDARWATI (DIRJEN BINA KEFARMASIAN, 
KEMENTERIAN KESEHATAN)  
 
 Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum wr.wb. Opening 
Statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 
sehubungan permohonan pengujian ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan 
penjelasannya, serta Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Misran, S.Km, 
dan kawan-kawan. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 
Muhammad Aidiansyah, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat yang 
tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kutai 
Kertanegara, beralamat di Jln. Panji No. 40 Tenggarong. Untuk 
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai Registrasi di 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 tanggal 1 
Maret 2010, Pemerintah dapat menyampaikan keterangan pendahuluan 
sebagai berikut: 
 
Pokok Permohonan Para Pemohon 
 
a. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan 

penjelasannya, serta Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah merugikan hak 
konstitusionalnya karena ketentuan a quo menimbulkan adanya 
ketidakpastian hukum terhadap Para Pemohon yang berkedudukan 
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai perawat, 
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Kepala Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (di daerah salah satu 
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur), dimana di daerah terpencil 
tersebut tidak ada dokter maupun tenaga apoteker, sehingga 
seluruh pelayanan kesehatan terhadap warga dibebankan kepada 
Para Pemohon, sesuai Surat Keputusan Bupati dan Nota Dinas 
Kepala Dinas Kabupaten. 

b. Selain itu, menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 108 ayat (1) 
beserta penjelasannya bersifat kontradiktif dengan ketentuan Pasal 
190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan karena Para Pemohon yang berprofesi sebagai tenaga 
kesehatan, pimpinan di Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu yang 
berada di daerah terpencil yang tidak terdapat dokter dan tenaga 
apoteker sangat rentan dipersalahkan oleh pihak aparat penegak 
hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. 

c. Singkatnya, menurut Para Pemohon, ketentuan a quo telah 
memberikan pembedaan, perlakuan yang tidak sama, menempatkan 
kedudukan yang tidak seimbang dan bersifat tidak adil kepada Para 
Pemohon, utamanya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada 
masyarakat di daerah terpencil yang jauh dari rumah sakit, tidak 
ada dokter, dan tidak ada apoteker. Karena itu menurut Para 
Pemohon, ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.  
 

Uraian tentang kedudukan hukum Para Pemohon akan dijelaskan 
secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang 
akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pemerintah melalui 
Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Para 
Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai 
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji? 
Utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan 
yang dimohonkan untuk diuji tersebut.  

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada 
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan 
dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau 
tidak? Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun 
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide 
Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).  
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Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap 
materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon di atas, 
Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: 
1. Terhadap ketentuan Pasal 108 ayat (1) beserta penjelasannya, 

Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: 
Bahwa untuk dapat memperoleh gambaran dan penjelasan secara 
komprehensif, maka diperlukan tinjauan secara filosofis maupun 
sosiologis mengapa diperlukan pengaturan tentang Pekerjaan 
Kefarmasian sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo, yang 
dapat diuraikan sebagai berikut:  
a. Bahwa untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 

diperlukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan di 
bidang kefarmasian yang meliputi penyediaan, penyimpanan, 
peredaran, dan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan, serta 
pengendalian, pengawasan, dan pembinaan upaya kesehatan di 
bidang obat, termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alat 
kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya.  

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal, obat memiliki peranan strategis untuk pencegahan 
penyakit, peningkatan daya tahan tubuh, pengobatan penyakit, 
serta pemulihan kesehatan. Ada juga obat yang digunakan untuk 
mendiagnosis suatu penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi 
tubuh. Obat yang digunakan harus aman, efektif, dan bermutu, 
dan harus diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan, sehingga menghasilkan efek terapi yang optimal. 

c. Bahwa obat pada hakikatnya harus diperlakukan sebagai 
komoditas khusus yang berperan penting dan diperlukan dalam 
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena 
itu, pemberian obat perlu diatur lebih tegas di antaranya dengan 
pemberian peresepan obat oleh dokter agar tidak terjadi 
penyalahgunaan dan penggunaan obat yang salah, tidak rasional, 
dan membahayakan pasien akibat pemberian obat yang tidak 
tepat. Selain itu, juga diatur obat-obat tertentu yang hanya dapat 
diberikan atas resep dokter. 

d. Bahwa apabila obat diberikan oleh orang yang tidak mempunyai 
keahlian dan kewenangan, dapat membahayakan kesehatan bagi 
yang menggunakan. Seperti resistensi terhadap obat, kecacatan 
permanen, bahkan mengakibatkan kematian. 

e. Bahwa dari cara memperolehnya, obat dapat digolongkan atas 2 
cara yaitu: 
1. Obat yang diperoleh secara bebas yaitu obat yang termasuk 

dalam kelompok ini, golongan obat bebas terbatas, dan obat 
bebas, serta obat wajib apotek yang diperoleh berdasarkan 
pertimbangan apoteker pengelola apotek. 

2. Obat yang hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter, 
termasuk dalam kelompok ini adalah obat golongan 
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narkotika, psikotropika, dan obat keras. Namun, tidak 
tertutup kemungkinan dokter dapat menulis obat dalam 
resepnya obat yang tergolong dalam obat bebas dan obat 
bebas terbatas. 

 
Dari uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 

108 ayat (1) beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan adalah dimaksudkan untuk mempertimbangkan 
secara hati–hati dan seksama akan bahaya yang dapat timbul dalam 
penggunaan obat yang tidak sesuai peruntukannya karena itu adalah 
tepat jika obat yang dipergunakan untuk masyarakat harus diberikan 
oleh orang yang mempunyai kompetensi, keahlian, dan kewenangan 
untuk memberikan obat tersebut.  

Juga ketentuan a quo dimaksudkan dalam rangka memberikan 
perlindungan terhadap masyarakat (general prevention) sebagaimana 
dijamin dan diamanatkan oleh Konstitusi. Utamanya atas peredaran, 
perolehan, pendistribusian, maupun pemberian obat-obatan yang 
dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kewenangan untuk 
melakukannya. 

Lebih lanjut pemerintah dapat menyampaikan bahwa tenaga 
kefarmasian merupakan tenaga yang berwenang untuk melakukan 
pekerjaan kefarmasian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (vide Pasal 1 
angka 1 yang menyatakan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan 
termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, 
pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian, atau penyaluran obat, 
pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan 
informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 
tradisional).  

Selanjutnya ketentuan di atas dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) 
yang menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 
keahlian dan kewenangan untuk itu. Kemudian yang dimaksud dengan 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu 
adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis 
kefarmasian.  

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah 
ketentuan Pasal 108 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada intinya mengatur tentang 
Praktik Kefarmasian dan karenanya tidak terkait dengan kedudukan Para 
Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala 
Puskesmas maupun Kepala Puskesmas Pembantu, karena menurut 
Pemerintah, tugas, fungsi, dan kewajiban Para Pemohon tersebut telah 
ditentukan secara tersendiri oleh peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Misalnya tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil pada 
umunya diatur dalam Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
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Pokok–Pokok Kepegawaian maupun peraturan perundang–undangan di 
bawahnya.  

Kemudian yang berkaitan keberadaan, tugas, dan fungsi 
Puskesmas diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan 
Masyarakat. Sedangkan pengaturan tentang kewenangan seorang 
perawat (termasuk Para Pemohon dalam permohonan ini) diatur dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148/Menkes/I/2010 tentang Izin 
Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. 

Sehingga menurut Pemerintah, Permohonan Para Pemohon 
dengan mengajukan Pengujian ketentuan Pasal 108 ayat (1) beserta 
penjelasannya adalah salah alamat dan tidak relevan. Selain itu menurut 
Pemerintah, jikalau pun anggapan Para Pemohon tersebut benar adanya 
dan Permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat 
menimbulkan hal–hal sebagai berikut : 
1. Terdapat kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan kekacauan tentang 

pengaturan praktik kefarmasian,  
2. Dapat menimbulkan peredaran, perolehan, maupun, pendistribusian 

obat–obatan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. 

3. Perlindungan dan pengawasan terhadap masyarakat atas 
penggunaan obat-obatan menjadi tidak terjamin. 

2. Terhadap ketentuan Pasal 190 ayat (1), Pemerintah dapat menjelaskan 
sebagai berikut : 
Bahwa substansi ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
pada dasarnya ditujukan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja menolak pasien 
dan/atau meminta uang muka dalam pemberian pelayanan kesehatan 
dalam keadaan darurat atau bencana.  
Bahwa kewajiban pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau 
tenaga kesehatan adalah menyelenggarakan upaya kesehatan dimana 
salah satu di antaranya adalah upaya pelayanan pengobatan, termasuk 
pemberian pertolongan dalam keadaan darurat, atau bencana untuk 
menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah kecacatan.  
Bahwa dalam kondisi darurat atau bencana, fasilitas pelayanan 
kesehatan yang tidak mengutamakan pertolongan penyelamatan jiwa 
manusia terlebih dahulu, bahkan meminta uang muka, menunjukkan 
bahwa tindakan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga 
kesehatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberian 
pelayanan kesehatan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. 
Selain itu juga bertentangan dengan eksistensi keberadaan suatu fasilitas 
pelayanan kesehatan yang tugas pokok utamanya adalah memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  
Sehingga menurut Pemerintah adalah sudah sewajarnya apabila 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan, yang 
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tidak memberikan dan mengutamakan pertolongan terhadap 
keselamatan jiwa manusia dalam keadaan darurat tersebut diberikan 
sanksi hukum. Karena hal demikian bertentangan dengan hak-hak setiap 
orang (masyarakat) untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
sebagaimana diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi.  

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, permohonan 
pengujian ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah tidak tepat dan tidak relevan, 
bahkan jika permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, 
menurut Pemerintah justru dapat merugikan hak-hak masyarakat untuk 
memperoleh jaminan, perlindungan dan pelayanan kesehatan pada saat 
keadaan darurat atau terjadi bencana alam. 
 
Kesimpulan 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada 
yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat 
memberikan putusan sebagai berikut: 
1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya 

atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para 
Pemohon tidak dapat diterima.  

2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 
3. Menyatakan Pasal 108 ayat (1) beserta penjelasannya, dan Pasal 190 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28J 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Namun, demikian apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon 
putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. 

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. 
Jakarta , 6 Mei 2010. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Patrialis Akbar. Menteri Kesehatan, 
Endang Rahayu Sediyaningsih. 

 
16. KETUA: ACHMAD SODIKI  

 
 Terima kasih, nanti jawaban itu bisa diserahkan kepada Panitera, 
Saudara Panitera bisa diambil?  
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17. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KASUBDIT PENYIAPAN DAN 
PENDAMPINGAN PADA SIDANG MK) 
 
 Yang Mulia, jawaban Pemerintah secara resmi akan disampaikan 
kemudian karena masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan. 
Terima kasih. 

 
18. KETUA: ACHMAD SODIKI  

 
 Baik, ini mustinya gilirannya DPR karena DPR tidak ada. Baiklah 
kita lanjutkan dari terkait karena ada tiga IDI, IAI, BPNI akan 
mengajukan sendiri-sendiri. Saya persilakan yang mewakili IDI.  
 

19. PIHAK TERKAIT: PRIO SIDI PRATOMO (IDI) 
 

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majells Hakim Mahkamah 
Konstitusi, Yth. Menteri Kesehatan atau yang mewakili, Yth. Menteri 
Hukum dan HAM atau yang mewakili, Yth. Para hadirin semua. 

Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas 
diikutsertakannya Ikatan Dokter Indonesia sebagai pihak terkait untuk 
memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada hari 
ini. 

Majelis Hakim yang mulia, perlu diketahui Bahwa Ikatan Dokter 
Indonesia adalah satu satunya organisasi profesi kedokteran yang diakui 
oleh Undang Undang yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 
29 Tahun 2004. Sehingga pendapat kami tentunya mewakili seluruh 
dokter yang ada di Indonesia. Kami langsung pada pokok 
permasalahannya.  

Majelis Hakim Yang Mulia, Kami berpendapat bahwa Pasal 108 
sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945. Hal ini dikarenakan bahwa praktik kefarmasian memang harus 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan. Sangat berbahaya apabila praktik kefarmasian tersebut 
dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan. 
Ketentuan Pasal 108 dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan 
farmasi. 

Definisi praktik kefarmasian yang sangat luas seperti yang 
tercantum pada Pasal 108 ayat (1) seharusnya diikuti dengan penjelasan 
yang memadai di bagian penjelasan atau dalam peraturan 
pelaksanaannya. Sayangnya di dalam penjelasan 108 maupun peraturan 
pelaksananya (PP Nomor 51 Tahun 2009) tidak secara rinci dijelaskan 
bahkan ada kesalahan dalam menerangkan pasal tersebut. 

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa sebagian benar 
penemuan/pengembangan obat di dunia ini ditemukan oleh dokter, 
farmasis, dokter gigi, dan dokter hewan. Dalam proses menemukan obat 
tersebut, ada proses menyimpan, mengembangkan, dan penelitian 
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bahan obat, maupun obat tradisional. Sehingga seharusnya 
dokter,dokter gigi, maupun dokter hewan pun mempunyai wewenang 
terhadap obat mulai dari menyimpan, menyerahkan, penelitian dan 
pengembangan obat. Baik ada maupun tidak ada tenaga kefarmasian. 
Dalam praktik kedokteran, dokter, dokter gigi juga berwenang 
menyimpan dan menyerahkan obat untuk pasien selama melalui 
distribusi yang benar. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 108 maupun 
dalam peraturan pelaksananya (PP NO 51 Tahun 2009) hal ini tidak 
tercantum, yang tercantum hanya tenaga kefarmasian. Padahal filosofi 
Tenaga kefarmasian adalah merubah/meracik sediaan farmasi dan 
pelayanan atas resep dokter . 

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam penjelasan pasal 108 maupun PP 
51 tahun 2009 juga tidak dijelaskan jenis-jenis obat yang dimaksud 
dalam pasal tersebut. Di Indonesia obat terbagi menjadi obat bebas, 
obat bebas terbatas, obat keras (daftar G), obat psikotropika, dan obat 
narkotika. Tenaga kesehatan lain seperti perawat maupun bidan pun 
mempunyai kewenangan menyim pan obat babas dan obat babas 
terbatas. Karena untuk memperoleh obat ini tidak memerlukan resep 
dokter. Jenis jenis obat tersebut adalah: 
 
1. OBAT BEBAS 
  

Obat babas adalah obat yang digunakan tanpa resep dokter 
disebut obat OTC atau Over The Counter terdiri atas obat bebas dan 
obat bebas terbatas.  

Obat bebas ini merupakan tanda obat yang paling aman. Obat 
babas, yaitu obat yang bisa dibeli bebas di apotik, bahkan di warung, 
tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. 
Obat babas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. 
Sebagai contioh dalam hal ini adalah vitamin/multivitamin (perawat 
bidan berwenang terhadap obat ini). 

Obat babas terbatas. Obat babas terbatas yakni obat-obatan yang 
dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik, tanpa resep dokter, 
memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya, obat anti 
mabuk (Antimo), anti flu. Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera 
peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak 
putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut;  
P.No. 1: Awas obat keras, bacalah aturan pakainya.  
P.No. 2: Awas obat keras, hanya untuk bagian liar dari badan. 
P.No. 3: Awas obat keras, tidak boleh ditelan. 
P.No. 4: Awas obat keras, hanya untuk dibakar. 
P.No. 5: Awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan (Perawat bidan 
berwenang terhadap obat ini).  
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2. OBAT KERAS 

 
Obat keras (dulu disebut obat daftar G (gevaarlijk, berbahaya) 

yaitu obat yang mempunyai efek samping sangat berbahaya tetapi 
berkhasiat sehingga untuk mendapatkan obat ini harus dengan resep 
dokter. Tanda obat ini adalah memakai tanda lingkaran merah bergaris 
tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya. Obat-obatan yang 
termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik, obat hipertensi dan lain-
lain. Obat-obat ini bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan 
meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. 
Yang berwenang terhadap obat ini adalah dokter, dokter gigi dan dokter 
hewan apoteker hanya berwenang atas resep dokter. Bidan dan perawat 
tidak berwenang terhadap obat ini. Undang-Undang yang menerangkan 
obat ini adalah Undang-Undang Nomor 419 tahun 1949 (sampai saat ini 
belum direvisi) dan ketentuan Intemasional. 
 
3. PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA 
 

Obat-obat ini mirip/hampir sama dengan narkoba yang kita kenal, 
dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah 
kita tahu. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai 
pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh 
diserahkan oleh dokter atau apotik atas resep dokter. Tiap bulan apotek 
wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Yang 
berwenang terhadap obat ini adalah dokter, dokter gigi dan apoteker. 
Bidan dan perawat tidak berwenang terhadap obat ini. 

Dasar hukum obat ini adalah undang-undang psikotropika dan 
undang-undang narkotika serta ketentuan intemasional. 

Majelis Hakim Yang Mulia, seharusnya jenis jenis obat tersebut 
beserta tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan, tercantum 
dalam penjelasan pasal 108 atau PP Nomor 51 Tahun 2009, tetapi hal 
tersebut tidak tercantum. Akibat tidak tercantumnya jenis obat tersebut, 
masyarakat, dokter, dokter gigi, dokter hewan, perawat, maupun bidan 
dapat terancam hukuman pidana (Pasal 198). Untuk itu Ikatan Dokter 
Indonesia mengharapkan ada perubahan pada penjelasan Pasal 108 dan 
perubahan pada PP Nomor 51 Tahun 2009, sehingga pelayanan 
kesehatan terhadap masyarakat tidak terganggu serta tenaga kesehatan 
yang melayaninya dapat terlindungi oleh hukum. 

Untuk tenaga kesehatan bidan dan perawat yang bertugas 
didaerah terpencil harus mendapat perlindungan dari pemerintah, 
selama bidan dan perawat tersebut dalam melayani kesehatan di daerah 
tersebut berada di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. Saat 
ini jumlah dokter di Indonesia hampir mencapai 100 ribu dokter, IDI 
mengharapkan kepada Pemerintah untuk menempatkan di seluruh 
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wilayah tanah air, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan 
kesehatan yang optimal. 

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum diakhiri izinkan kami 
menyimpulkan dari peryataan sikap kami yaitu: 
1. Bahwa Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 harus-

dipertahankan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat 
dan memenuhi ketentuan hukum. 

2. Bahwa penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
dan PP Nomor 51 Tahun 2009 (peraturan pelaksana) harus segera 
dilakukan revisi/perubahan. Hal ini untuk melindungi tenaga, 
kesehatan dokter, dokter gigi, dokter hewan, perawat, bidan, dan 
masyarakat agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. 

3. Bahwa Dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker berwenang 
terhadap obat keras, obat psikotropik, maupun narkotika. 

4. Bahwa kewenangan bidan dan perawat hanya terbatas pada obat 
bebas dan bebas terbatas. 

5. Pemerintah harus melindungi tenaga kesehatan yang bertugas di 
daerah terpencil selama melakukan pelayanan kesehatan di sarana 
kesehatan milik pemerintah. 

6. Untuk Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 IDI 
mengharapkan untuk dipertahankan.  

Demikian pernyataan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 
yang disampaikan pada sidang judicial review terhadap Pasal 108 dan 
Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di 
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2010. Prio Sidi Pratomo, special 
radiology, Ketua Umum, Slamet Budiarto, S.H., M.Kes., Sekretaris 
Jenderal.  

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

20. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Terima kasih dr. Prio Sidi Pratomo. Kami undang Saudara yang 
mewakili IAI, kami persilakan. 

 
21. PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD DANI PRATOMO (KETUA IAI) 

 
Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi. Yang Mulia Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang hari 
ini diwakili Ibu Dirjen. Yang Mulia Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, kemudian para hadirin peserta sidang Mahkamah Konstitusi. 

Kami sangat berterima kasih sekali pada sore hari ini 
berkesempatan menjadi Saksi Ahli untuk menerangkan tentang obat 
atau farmasi.  

Kami dari Ikatan Apoteker Indonesia, yang semula dikenal dengan 
nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Kami merubah nama oleh 
karena undang-undang menyatakan hanya ada apoteker yang 
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mempunyai otoritas di dalam praktik kefarmasian. Praktik kefarmasian 
kami menterjemahkan bahwa semua pekerjaan didasarkan atas dasar 
penguasaan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan berbasis SOP atau 
SPO (Standard Prosedur Operasional) yang didalamnya terkait dan 
terkandung aspek-aspek kompetensi sampai dengan etik dan moral.  

Fenomena obat telah dikenal di dunia sejak ribuan tahun, tidak 
terbantahkan. Demikian halnya di Indonesia. Yang secara infrensi, sejak 
sebelum zaman kerajaan Majapahit. Melalui tanaman obat masyarakat 
Indonesia, barangkali waktu itu belum ada Indonesia, telah meramu 
menjadi berbagai bentuk “jamu” untuk mengatasi keadaan sakitnya. 
Fenomena ini dengan baik didokumentasikan oleh Globen ver Sleigh 
tahun 1911 atau 100 tahun yang lalu. Obat dibuat dan dikembangkan 
oleh manusia secara naluriah untuk mempertahankan atau mengatasi 
sakit dan kesakitan. Dan kemudian melalui perkembangan ilmu 
pengetahun dan teknologi farmasi, khususnya 100 tahun dan lebih 
khusus 50 tahun terakhir, obat saat ini menjadi komponen tidak 
terpisahkan dan upaya kesehatan. Dan komponen utama dari sistem 
pelayanan kesehatan dalam kerangka memperoleh derajat kesehatan 
yang optimal sebagai bagian dari kesejahteraan umum dari Undang-
Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  

Kita coba pahami skenario obat untuk bisa lebih mudah dicerna. 
Ada 3 komponen yang telibat dalam proses obat, menuju penggunanya 
oleh pasien. Yaitu seorang yang menderita sakit setelah ditetapkan oleh 
dokter. 
1. Komponen obat sebagai produk barang. Obat adalah entitas dengan 

bentukan tertentu yang dikenal sebagai bentuk dosis. Terjemahan 
dari international statement dosis form. Seperti tablet, kaplet, kapsul, 
tablet hisap, sirup, salep cream, suntikan, dan lainnya, yang di 
Indonesia ada lebih 100 macam. Obat adalah racun, karena memiliki 
dosis terepotik, dosis toksik, sampai dosis letal yang mematikan. 
Yang kita gunakan sehari-hari adalah dosis terepotik. Obat adalah 
hasil formulasi tertentu berdasarkan ilmu pengetahun farmasi yang 
dibuat secara manual oleh apoteker ataupun melalui teknologi 
produksi untuk skala besar di pabrik farmasi. Sebutan obat dalam 
konsep farmasi adalah campuran senyawa aktif farmasi atau aktif 
(suara tidak jelas) bagian utama yang berhasiat dalam jumlah 
tertentu, bervariasi mulai dari nano sampai 1000 mg. Dengan bahan 
pengisi tertentu yang berbeda untuk setiap senyawa aktif farmasi. 
Sehingga dicapai pada tahap tertentu dengan perhitungan berat akhir 
yang ditetapkan oleh farmakobe, Indonesia maupun non Indonesia. 
Selanjutnya setiap bentuk dosis dari senyawa aktif farmasi ini 
dikemas untuk menjaga dan mempertahankan statusnya agar dia 
stabil dan tetap menunjukkan kinerja khasiat selama berada di dalam 
peredaran dan kemudian dikemas lagi untuk didistribusikan dalam 
jumlah tertentu disertai penandaan yang harus memenuhi standar 
yang tadi diuraikan barangkali dengan baik oleh senior kita dari 



 18

dokter. Selanjutnya obat dalam kemasannya harus disimpan dalam 
tempat yang memenuhi syarat untuk itu yang menjamin kinerja 
khasiat selama dalam peredaran sampai dengan masa kadaluwarsa. 
WHO menetapkan sebagai good storage practice. Pembuatan obat 
secara manual oleh apoteker harus mengikuti cara pemakaian obat 
farmasi yang baik dan sedangkan di pabrik harus mengikuti prosedur 
CPOB atau JNP yang ketat. Selanjutnya obat dalam kemasan 
menjamin kinerja khasiat tersebut akan masuk pasar dan beredar 
sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan. Kita bisa 
bayangkan kalau obat ini adalah narkotika dan psikotropika, 
pembuatannya dijaga polisi, distribusinya dijaga polisi, maka sampai 
di tempat pelayanan yang benar. 

2. komponen terkait dengan kewenangan tentang obat. Tergantung 
kepada golongan obat dari suatu obat maka untuk golongan obat O 
atau narkotika dan juga psikotropika dan obat golongan daftar G atau 
obat keras hanya boleh diberikan melalui resep dokter yaitu surat 
permintaan dokter kepada apoteker, bukan surat umum. Jadi surat 
ini harus disimpan 3 tahun oleh karena untuk melacak balik 
kemungkinan kesalahan di dalam penulisan obat. Dan jenis obat 
harus sesuai dengan jenis sakit atau penyakit pasien setelah 
dilakukan diagnosa dokter dalam rangka farmakoterapi. Diagnosa-
diagnosa itu bentuk intervensi kedokteran berdasarkan ilmu 
pengetahuan kedokteran kepada seorang yang mengalami keluhan 
sakit atau kesakitan. Jadi dua proses ini bisa terjadi, salah memilih 
obat ataupun salah diagnosa yang berimplikasi kepada dokter baik 
secara profesi maupun hukum. Pihak lainnya adalah yang menjamin 
bahwa suatu obat berstatus baik dalam konteks mutu obat dan tata 
cara pemakaiannya, apakah sebelum makan, satu hari sekali, atau 3 
kali sehari . 

WHO dan masyarakat profesi kesehatan lainnya yang tergabung 
di dalam WHPA atau Work Health Professional Association yaitu asosiasi 
apoteker, dokter dan perawat, menetapkan bahwa proses obat harus 
diselenggarakan berdasarkan cara pelayanan obat yang baik dan cara 
pelayanan farmasi yang baik. Dalam hal ini pelaku utama adalah 
apoteker yang memiki izin yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan. Apoteker adalah yang bertanggung jawab atas liability produk 
obat dalam semua aspeknya. Dengan demikian komponen obat yang 
diminta oleh dokter akan disiapkan oleh apoteker dalam rangka 
pelayanan kefarmasian berbasis asuhan kefarmasian sebagai bagian dari 
pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada yang namanya hierarki melainkan 
interdependen.  

Komponen pasien atau pemakai obat. Pasien sejak awal adalah 
sebagai pihak yang tidak memahami entitas obat secara ilmu 
pengetahuan dan teknologi, termasuk status sakit yang dideritanya. 
Pasien adalah bagian dari masyarakat yang berharap sembuh melalui 
layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, melalui tenaga 
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kesehatan yang disiapkan untuk itu, pasien secara naluri mencari 
bantuan dan dari para ahli atau yang dianggap ahli untuk memperoleh 
pertolongan dari keadaan sakit yang dideritanya setelah upaya 
pribadinya tidak berhasil atau gagal. Pasien hanya memiliki hak untuk 
ditolong sebagaimana ketentuan hak pasien dan juga memiliki kewajiban 
untuk membayar pelayanan kesehatan yang ada dan tersedia apabila 
memiliki kemampuan.  

Berkenaan dengan praktik kefarmasian adalah satu kegiatan yang 
dilakukan dan diatur oleh undang-undang obat statusnya adalah racun, 
yang bermanfaat sejak awal pembuatannya maka penyimpanan 
distribusi dan pelayanannya diatur oleh undang-undang dengan 
ketentuan satu-satunya menjaga keselamatan pasien dan masyarakat 
luas dari kemungkinan resiko obat atau drug oleh karena itu semua 
pihak yang terlibat dalam proses obat harus menehi ketentuan yang 
diatur oleh peraturan perundang-undangan di negara maju seperti 
Amerika Serikat peraturan cenderung sangat ketat termasuk importasi 
bahan baku serta promosi kepada masyarakat negara memiliki institusi 
khusus yang mengatur obat ini yang terkenal dengan nama FJE badan 
administrasi obat, seperti Indonesia adalah badan POM tidak hanya di 
Amerika Serikat demikian juga halnya di negara Eropa, Jepang, Australia, 
Asia, Singapura, China, Malaysia dan yang lainnya dan tidak kurang 
WHO secara berkala mengumumkan tatacara tentang semua aspek obat 
oleh produksi sampai pelayanannya. 

Dengan demikian, adanya Pasal 108 dari Undang-Undang Nomor 
309 merupakan kemajuan besar bagi negara Indonesia untuk mengakui 
masyarakat dunia farmasi bedasarkan undang-undang setelah 60 tahun, 
berkenaan dengan penyimpanan obat, berkenaan dengan pengujian 
undang-undang dan Pasal 108 beserta penjelasannya khususnya Pasal 
190 dan UUD 1945, Ikatan Apoteker Indonesia berpendapat bahwa Pasal 
108 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan undang-
undang yang menjamin tercapainya mutu pelayanan kesehatan 
sebagaimana diharapkan oleh peraturan perundangan khususnya 
Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasan pasal ini diuraikan 
bahwa dalam keadaan tertentu tenaga bukan tenaga farmasi bisa dan 
boleh untuk melakukan ketentuan tersurat dalam pasal, dalam keadaan 
tertentu.  

Bahwa merunut kepada ketentuan Undang-Undang 14 Tahun 
1949 juga membuat penjelasan yang sama yaitu yang bersangkutan 
memperoleh penugasan yang memperbolehkan untuk menyimpan dan 
memberikan pelayanan. Bahwa selama ini telah dikenal adanya 
ketentuan yang mengatur perkecualian dalam bentuk surat izin 
menyimpan obat yang juga dengan jelas dimasukkan dalam Undang-
Undang Praktik Kedokteran, yaitu dalam tempat-tempat terpencil 
seorang dokter bisa menyimpan dan meracik obat. Di sekitar tahun 90-
an waktu itu kami masih bernama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia 
bekerja sama dengan BKKBN membangun jaringan pelayanan obat dan 
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alat KB desa. Oleh karena obat KB termasuk dalam golongan daftar W, 
dengan demikian BKKBN macet di dalam pelaksanaannya. Dalam 
peristiwa tersebut ditetapkan dan disepakati bahwa apoteker yang 
berada di dalam suatu kecamatan akan mengambil tanggung jawab atas 
penggunaan obat dan alat KB desa oleh para petugas palayan KB antara 
lain melalui pencatatan yang baik di samping cara penggunaannya serta 
pelatihannya dan secara berkala untuk dikaji dan dilaporkan serta dicatat 
dalam register obat yang disimpan di apotik.  

Dengan demikian melalui (suara tidak terdengar jelas) yang sudah 
ada dan sebagaimana ketentuan pasal (suara tidak terdengar jelas) dan 
penjelasannya para petugas kesehatan di kelurahan Kuala Samboja dan 
seterusnya dapat melakukan pelayanan farmasi terbatas melalui 
kepemilikan surat izin khusus ini, dan memperoleh obatnya dari apotik 
terdekat dan apoteker bertanggung jawab atas penyimpanan obat ini 
dimana petugas kesehatan memberikan pelayanan.  

Kesimpulan kami, berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 
108 Undang-Undang 36/09 tentang Kesehatan, Ikatan Apotik Indonesia 
mengusulkan untuk tetap tidak merubah atau menambah Pasal 108 yang 
ada beserta peraturan pemerintah yang menyertainya. Pencabutan Pasal 
108 akan berakibat sangat luas yaitu praktik kefarmasian termasuk 
pembuatan distribusi pelayanan penerbitan obat dapat dilakukan oleh 
setiap orang dan tidak perlu mengacu kepada standar ilmu pengetahuan, 
profesi, etika atau moral dan sekaligus tidak menjamin pasien 
memperoleh hak dasarnya dalam hak memperoleh pelayanan kesehatan 
terbaik yang dimungkinkan. Sebagaimana dalam praktik peradilan 
hukum, Bapak Ibu sekalian ada di depan yaitu sebagai S.H., dalam 
pelayanan ekonomi, pelayanan sosial, kedokteran, kedokteran sangat 
khusus, hari ini barangkali ada 30 spesialis yang melayani ekspisit 
keadaan-keadaan tertentu dari seorang pasien.  

Pendidikan dan lainnya. Mengusulkan kepada pemerintah 
khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan jajaran Dinas 
Kesehatan di provinsi untuk memperbaiki tata cara pelayanan 
kefarmasian khususnya menyimpan dan melakukan pelayanan 
kefarmasian kepada pasien berdasarkan tata cara yang berlangsung 
selama ini. Dan secara berkala pemerintah melakukan perbaikan 
pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 108 di tingkat kecamatan dari daerah yang sulit 
dijangkau dengan meningkatkan sebaran tenaga kesehatan yang 
ditetapkan oleh undang-undang. Apoteker di Indonesia ada 30 ribu dan 
saat ini masih baru diusulkan ditetapkan bisa bekerja di puskesmas.  

Berkenaan dengan sanksi hukum akibat dari pelanggaran hukum 
dari Undang-Undang 36 Pasal 108 angka terkait dengan pada tidak 
dimiliknya surat simpan obat akibat kelalaian. Pelayanan kefarmasian 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 36 tentang Kesehatan, Pasal 
108 merupakan jaminan bagi masyarakat luas bagi semakin 
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berlangsungnya kebenaran pelayanan kefarmasian berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan profesi kesehatan.  

Demikian usulan kami pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima 
kasih, wassalamualaikum wr. wb.  

 
22. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Terima kasih. Nanti makalah tersebut bisa disampaikan pada 

Mahkamah dan kami koreksi, Bapak bukan sebagai Saksi, bukan sebagai 
Ahli, tapi sebagai Pihak Terkait, jadi berbeda. Kami lanjutkan dari yang 
mewakili PPNI, kami persilakan Ibu.  

 
23. PIHAK TERKAIT (PPNI): ACHIRYANI S. HAMID 
 

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. 
Majelis Hakim yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan 
kepada saya mewakili 500 ribu perawat se-Indonesia yang merupakan 
60% dari tenaga kesehatan di Indonesia yang menyebar di seluruh 
pelosok tanah air.  

Majelis Hakim sekalian dan para hadirin sekalian yang saya 
Hormati, untuk diketahui bahwa kasus yang diangkat terkait dengan 
keinginan me-review Undang-Undang Kesehatan Nomor 6 ini sebenarnya 
bukan hal yang pertama terjadi di Indonesia. Ini menjadi masalah 
nasional di seluruh Indonesia tetapi saya hargai sekali Saudara Misran 
dengan kekukuhan hatinya untuk mengangkat ini menjadi perhatian kita 
secara nasional, sehingga bisa menata yang saya katakan sebagai orang 
awam tentang hukum. Yang saya ketahui adalah peraturan itu mengatur 
yang belum teratur sehingga tidak terjadi suatu benturan ketika 
dilakukan di dalam pelaksanaan. Dan tolong dilihat bahwa para perawat, 
para sejawat ini adalah pelaksana dari peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan. Apalagi jika ini mengatur tentang apa yang tersurat didalam 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai dari Pasal 
27 ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat (3) dan 28H ayat (1) 
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, 
bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  

Dengan keawaman saya sebagai orang hukum, maka saya 
melihat bahwa segala sesuatu peraturan perundang-undangan di bawah 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia seharusnya tidak 
bertentangan. 

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
dinyatakan bahwa praktik pemarfasian yang meliputi pembuatan 
termasuk pengendalian mutu farmasi, pengamanan, pengadaan, 
pengamanan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas 
resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan 
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obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 
keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

Lebih lanjut juga pada ayat (1) dinyatakan yang dimaksud dengan 
tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian. 
Sesuai dengan keahlian dan kewenagannya dalam hal tidak ada tenaga 
farmasi, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian 
secara terbatas, misalnya antara lain dokter, atau dokter gigi, bidan, dan 
perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

Selanjutnya dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang tidak memiliki 
keahlian dan kewenangan tidak boleh untuk melakukan praktik 
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dipidana denda 
paling banyak Rp100 juta.  

Selanjutnya dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tantang Kesehatan juga menyatakan bahwa pimpinan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang 
melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan 
yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap 
pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 32 
atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.  

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, timbul pertanyaan mengapa 
ini dianggap merugikan bagi perawat? Dengan diberlakukannya Pasal 
108 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan maka dalam kondisi tidak tersedianya tenaga 
kefarmasian maka Para Pemohon dapat melakukan praktik kefarmasian 
secara terbatas. 

Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 148 Tahun 2010 
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat menegaskan bahwa 
perawat boleh memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas, itu kami 
terima. Namun, pembatasan kewenangan ini sangat kontradiktif dengan 
kewajiban Para Pemohon untuk memberikan pertolongan pertama 
kepada pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 atau 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan.  

Dalam kondisi darurat biasanya diperlukan pula obat-obatan keras 
yang termasuk dalam obat daftar G, misalnya antibiotika. Jika Para 
Pemohon tidak melakukannya, diancam dengan penjara atau denda 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu 2 tahun penjara atau denda 
maksimal Rp200 juta.  

Sebaliknya, jika Para Pemohon melakukan praktik kefarmasian 
melebihi batas yang telah ditentukan, maka diancam dengan pidana 
dengan sebagaimana dimaksud Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 
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Tahun 2009, yaitu maksimalnya sebesar Rp100 juta. Jadi bagaimana kita 
bisa bayangkan besarnya sanksi kosekuensi ketika perawat menjalankan 
pelayanan kesehatan. Pemberlakuan Pasal 108 ayat (1) beserta 
penjelasannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, merugikan hak-hak konstisional Para Pemohon, dalam hal ini 
para perawat, sebagai tenaga kesehatan untuk memperoleh kedudukan 
yang sama dalam hukum, memperoleh jamininan, perlindungan 
kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksudkan Pasal 27 ayat (1) 
dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

Oleh karena itu, kami juga melihat fakta empiris dan yuridis 
tentang Undang-Undang Kesehatan ini telah merugikan perawat. Fakta 
di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas Induk dan 
hampir di seluruh Puskesmas terutama di daerah-daerah yang terpencil 
itu dipimpin oleh seorang Perawat dan tenaga kesehatan yang bertugas 
di daerah terpencil, atau sangat terpencil, perbatasan adalah tenaga 
perawat karena Pemerintah belum mampu mendayagunakan dan 
menempatkan tenaga medis yaitu dokter dan Kefarmasian yang rasional 
di daerah tersebut.  

Bukti lain menunjukkan hasil penelitian Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia dan Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia tahun 2005 di Puskesmas kota dan desa 92% Perawat 
melakukan diagnosis medis dan 93% Perawat membuat resep.  

Hasil penelitian ini menunjukkan betapa besar peran perawat 
dalam masyarakat namun tidak diakui. Bersama ini kami sampaikan ini 
adalah penelitian dari Itali dr. Roaslinatino tentang perawat Puskesmas 
di antara pengobatan dan perawatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 
1985 di Jawa Tengah. Setelah seperempat abad kondisi tidak menjadi 
lebih baik. Pertanyaannya adalah siapa yang mustinya bertanggung 
jawab untuk melindungi dan memberikan hak-hak masyarakat untuk 
memberikan pelayanan kesehatan.  

Majelis Hakim Yang Terhormat, pemberlakukan Pasal 108 ini 
beserta penjelasan Undang-Undanganya tentang Kesehatan tidak saja 
merugikan hak konstitusional Para Pemohon, tetapi juga berpotensi 
merugikan hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas 
di daerah terpencil yang tidak ada dokter, tidak ada apotik, tenaga 
apoteker di seluruh wilayah Republik Indonesia.  

Untuk diketahui, ada kasus yang terjadi bahwa di Lampung Timur 
ketika Algoritma Klinik yang sudah dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia 
dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia tentang penanganan 17 
kasus kesehatan atau masalah kesehatan bagi perawat di Puskesmas, di 
tarik oleh Ikatan Dokter Indonesia sehingga perawat-perawat di 
Kampung Timur mereka berhenti untuk memberikan tindakan medik, 
tetapi berada bersama masyarakat, memberikan asuhan keperawatan, 
dan mereka dikejar oleh masyarakat karena masyarakat menganggap 
bahwa itu adalah pekerjaan Perawat ketika tidak ada Dokter.  
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Nah, untuk diketahui situasi itu kemudian salah sasaran. Jika ini 
perlu diteruskan maka kita harus mendidik masyarakat mana lingkup 
praktik keperawatan dan mana lingkup praktik keperawatan? Sehingga 
perawat tidak menjadi korban di ujung tombak ketika mereka tidak ingin 
melanggar hukum, taat pada hukum, tetapi berdilema karena 
masyarakat akan menganggap perawat melalaikan tugasnya yang 
selama ini dilakukan.  

Bapak Ibu sekalian, penjelasan Pasal 108 ayat (1) ini merupaka 
alasan pembenaran bagi Para Pemohon dan seluruh tenaga Keperawatan 
di seluruh Republik Indonesia untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, 
namun kewenangan tersebut dibatasi untuk memberikan obat bebas dan 
obat bebas terbatas padahal dalam situasi darurat dan proses rujukan 
tidak bisa dilaksanakan karena terkendala faktor kondisi geografis di 
wilayah, biaya, tenaga, jarak, dan ketersediaan sarana transportasi. 
Maka dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi hak 
masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat 
yang cepat, tepat, dan berkualiatas maka Para Pemohon tenaga 
keperawatan dituntut untuk memberikan obat-obatan yang termasuk 
dalam daftar G.  

Tentunya, dalam situasi ini tenaga Keperawatan dihadapkan pada 
dilema. Dilema dimana tidak ada aturan hukum yang mengatur apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan Perawat tapi mereka juga dituntut di 
situasi dimana tidak ada tenaga kesehatan lain, hanya ada perawat.  

Oleh karena itu, WHO telah mengeluarkan satu referensi untuk 
meninjau kembali kurikulum Interdisciplinary Health professional, 
keluaran 2010. Nanti kita bisa berbagi tentang hal itu dan juga 
International Council of Nurses, dalam tulisannya Responsible self 
Medication Nursing Perspective dan juga Implementing Nurse Prescribing 
itu sudah disepakati oleh WHO, oleh International Council of Nurses, 
oleh International Federation of Pharmaceutical Manufactures and The 
World Self Medication Industry yang menyatakan bahwa mereka yakin 
untuk mem-promote responsible self medications. Bahkan, pada tahun 
1999, WSMI produced a booklet entitled The Guiding Principal in Self-
Medications which Clearly Set Out the Role and Responsibilities of hego 
professional and Consumer in this Area. Jadi ini adalah referensi, tidak 
saja referensi kondisi nasional tetapi juga kondisi yang terjadi di luar.  

Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pakar keperawatan. Saya tidak 
mengharapkan perawat melakukan sesuatu di luar tindakan keperawatan 
karena apa yang kami lakukan itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan 
keperawatan. Saya sebagai guru besar selalu mengatakan kepada 
seluruh mahasiswa saya, lakukan (suara tidak terdengar jelas) ilmu 
pengetahuan keperawatan, terapkan, sehingga di situlah kita akan bisa 
dikenal oleh masyarakat. Apa seharusnya yang dilakukan oleh perawat 
dan apa yang bisa ditawarkan oleh seorang perawat professional 
sehingga profesi keperawatan bisa diakui sebagai profesi yang mandiri. 
Tetapi kondisi dimana tenaga kesehatan yang belum menyebar secara 
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merata dan rasional, perawat selalu menjadi bumper, perawat selalu 
menjadi korban atas sistem yang belum tertata dengan baik untuk bisa 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meratakan pelayanan 
kesehatan di seluruh tanah air.  

Oleh karena itu, maka mengingat kasus Misran yang telah 
diangkat ke Mahkamah Konstitusi, ini perlu segera kita sikapi bersama, 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia memohon kiranya Majelis Hakim 
yang terhormat dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk 
meninjau ulang Pasal 108 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 
2009 dan penjelasaannya, sehingga bisa diterapkan dan tidak 
menjadikan perawat sebagai pelaksana peratuan ini berbenturan dengan 
landasan hukum. Dan juga tidak dijadikan korban ketika kondisi yang 
seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan 
pelayanan kesehatan dasar yang merata kepada masyarakat seluruh 
penjuru tanah air ini untuk bisa dipertanggungjawabkan. 

  Majelis yang terhormat, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan 
dan untuk referensi serta kelengkapan dari apa yang saya sampaikan 
tadi akan segera kami susulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima 
kasih banyak. Atas kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon 
maaf karena saya harus membuat penjelasan ini sejelas jelasnya.  

Wassalamualaikum wr. wb.  
 
24. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Terima kasih Ibu. Dan sekarang kita akan mendengarkan 

keterangan Saksi, tetapi sebelum didengar keterangannya itu yang 
bersangkutan harus mengambil sumpah terlebih dahulu. Dan oleh 
karena itu maka saya persilakan terlebih dahulu maju ke depan, di sini 
ada beberapa saksi. 

  Kami persilakan untuk maju, siapa saja yang menjadi saksi? Yang 
beragama Islam dulu. Semuanya? Saya persilakan. Pak Alim, monggo? 

  
25. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM  
 
  Kepada Saudara Saksi supaya menirukan lafal sumpah yang saya 

akan tuntunkan. Semua beragama Islam, ya? “Bismillahirrohmanirrohim. 
Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya. Tidak 
lain dari sebenarnya.” 

 
26. SAKSI: 
  

“Bismillahirrohmanirrohim, Demi Allah saya bersumpah akan 
menerangkan yang sebenarnya. Tidak lain dari sebenarnya” 
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27. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM  
 
  Terima kasih. 
 
28. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Kembali ke tempat. Saya persilakan Saudara Trisno Widodo, S.E. 

Jadi Saudara sebagai saksi akan memberikan keterangan apa yang 
Saudara lihat, Saudara dengar, Saudara rasakan, ya. Dari apa yang telah 
dilakukan oleh Saudara Pemohon. Bisa di podium? Saya persilakan.  

Saudara Trisno Widodo ada? Jadi, saudara menerangkan apa 
yang Saudara alami, Saudara dengar, Saudara lihat, Saudara rasakan ya. 
Tentang apa yang menjadi permohonan dari Pemohon tersebut.  

 
29. SAKSI DARI PEMOHON: TRISNO WIDODO, SE. 
 
  Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. 

Majelis Hakim Yang Mulia. Kami sebagai Saksi dari Saudara Misran dan 
kami sebagai anggota atau perwakilan dari DPRD (suara tidak terdengar 
jelas) sendiri merasa sangat kebingungan dalam mengahadapi kasus 
yang menimpa para perawat di negara ini. Karena menurut keterangan 
Kepala Dinas Kesehatan Kuker, apa yang dilakukan oleh para perawat di 
daerah, sudah sesuai dengan juknis dan aturan yang dikeluarkan oleh 
Departemen Kesehatan. Tetapi menurut aparat penegak hukum, baik 
jajaran polisi, Kajati, dan Pengadilan bahwa apa yang selama ini 
dilakukan perawat bertentangan dengan hukum, yaitu melanggar 
Undang-Undang Kesehatan.  

Jadi mana yang harus kami ikuti? Kalau kami mengikuti amanat 
Undang-Undang Kesehatan, kami sangat tidak mampu karena kami 
sangat kekurangan tenaga dokter dan farmasi. Namun di sisi lain, 
masyarakat kami sangat memerlukan pelayanan kesehatan hingga ke 
pelosok daerah.  

Majelis Hakim Yang Mulia, untuk bahan pertimbangan Majelis 
Hakim bahwa kami akan menjelaskan secara geografis bahwa 
Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara ada 18 
kecamatan dan 248 desa. Jumlah penduduknya kurang lebih 600.000 
dan tenaga dokter yang ada hingga sekarang itu hanya 75 dokter. Dan 
apabila sesuai dengan Undang-Undang, yang 108, saya kira tidak sesuai 
bahwa perawat tidak boleh membantu masyarakat. Karena dari tenaga 
dokter yang ada tidak memadai.  

Saya kira dari kami, Saksi, terima kasih. Wassalamualaikum wr. 
wb. 

 
30. KETUA: ACHMAD SODIKI 
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Baik, Saudara Trisno Widodo, terima kasih. Kami panggil Saudara 
H. Edy Sukamto, S.Kp., kami persilakan. 

 
31. SAKSI DARI PEMOHON: EDY SUKAMTO  
 

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Hadirin 
yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan apa yang saya rasakan, 
saya lihat, saya dengar. Majelis Yang Muila dan Hadirin. Untuk kasus 
seperti Saudara Misran, yang dialami oleh seorang perawat, seperti 
Misran ini rentan sekali terjadi di daerah. Saya sebagai Ketua Dewan 
Pertimbangan Persatuan Perawat di Kalimantan Timur melihat seperti 
yang disinyalir oleh sejawat dari IDI dan dari Ikatan Apoteker tadi bahwa 
memang perlu ada penjelasan-penjelasan rinci, regulasi tersendiri 
setelah undang-undang ini kalaupun diberlakukan.  

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan pernah 
mengeluarkan petunjuk Pedoman Kerja Puskesmas Pembantu yang 
sampai hari ini masih digunakan sebagai landasan regulasi dalam 
pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Pembantu. Di sisi yang lain, ketika 
ada undang-undang yang baru, apakah undang-undang ini juga pernah 
melakukan review terhadap regulasi yang saat ini masih digunakan di 
daerah-daerah? Berangkat dari kejadian bahwa Saudara Misran sebagai 
kepala Puskesmas Pembantu yang tidak terpisah dengan kebutuhan 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang bersangkutan, lalu 
diproses secara hukum. Padahal, kalaupun ada undang-undang yang 
dijadikan alat atau dijadikan sarana oleh penyidik yang diberlakukan 
untuk Saudara Misran sampai akhirnya ke meja hijau, itu sama sekali 
tidak relevan dengan apa yang menjadi dasar Saudara Misran bekerja di 
Puskesmas Pembantu.  

Tadi Guru Besar, Prof. Yani menyebutkan bahwa sejatinya 
perawat itu harus melakukan pekerjaan secara independen pekerjaan 
perawat. Tidak melakukan pekerjaan di luar profesinya. Saya sepakat 
apa yang disampaikan oleh yang mewakili Menteri Kesehatan, IDI juga 
bahwa perawat seharusnya tidak mengerjakan selain pekerjaannya. Saya 
sepakat itu. Kalaupun ada terjadi interelasi, interdependensi, itu wajar 
karena pekerjaan kita satu sama lain itu saling complementing. Tetapi 
dalam hal ini, situasi Kalimantan Timur, walaupun jumlah penduduknya 
sekitar 3.000.150 sampai 170, sampai hari ini, kalau dibuat statistik 
jumlah monyetnya lebih banyak dari manusianya. Kondisi seperti ini 
dimana tenaga dokter dan tenaga kefarmasian yang tadi disebutkan di 
daerah-darah itu tidak memadai.  

Ada 14 kota kabupaten di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah 
Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebelumnya Kutai itu luas sekali. 
Dengan dipecah Kutai Timur dan Kutai Barat, sisa Kutai Kartanegara, 
infrastrukturnya pun belulm memadai.  

Kalau Departemen Kesehatan tadi menyebutkan adanya peraturan 
Menteri Kesehatan a, b, c, itu tidak dianggap oleh penyidik. Tidak 
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dianggap, itu kenyataannya. Lalu kalau tadi adanya keinginan agar 
permohonan Pemohon untuk (suara tidak terdengar jelas) dan kalau bisa 
pasal ini dipertahankan normatifnya saya sepakat. Sepakat dalam arti 
tujuan yang lebih luas adalah melindungi masyarakat. Tapi bagaimana 
kondisi tenaga kesehatan dan dalam hal ini perawat yang kebetulan 
bermasalah dengan hukum ini padahal sebelum undang-undang ini 
diberlakukan yang besangkutan itu ada dasar hukumnya yang juga 
dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini saya menyaksikan 
bagaimana Saudara Misran itu ditahan, Saudara Misran disangkakan 
dengan tuduhan-tuduhan atau dengan pasal-pasal yang digunakan pada 
undang-undang yang baru terbit, padahal Saudara Misran bekerja atas 
dasar regulasi yang memang masih berlaku. Jadi kami mohon dalam 
kesempatan ini bagaimana nasib Saudara Misran selanjutnya dalam 
perspektif hukum atau status hukumnya dan juga nasib perawat di 
seluruh Indonesia?  

Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat menjadi 
masukan yang berharga pada Majelis yang sangat mulia ini. 
Wassalamualaikum wr. wb. 

 
32. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Terima kasih, Pak Edy. Saya selanjutnya akan mempersilakan 

Bapak Abdul Jalal dipersilakan. 
 
33. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL JALAL 
 
  Bismillahirahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim 

yang terhormat, Perwakilan Pemerintah, Perwakilan Pengurus Besar 
Organisasi Profesi, rekan-rekan saksi dari daerah serta audience yang 
sama-sama berbahagia, alhamdulillah akhirnya saya sampai sampai di 
sini, berdiri di sini sebagai Saksi yang mengalami, mendengar, melihat, 
merasakan ketimpangan-ketimpangan akan produk-produk hukum 
Indonesia, utamanya di bidang kesehatan. Sebelumnya saya perkenalkan 
diri saya, saya H. Abdul Jalal, Amd., Kep., SKM., terlahir dari suku Bugis 
Kutai, jadi kenal persis budaya, kemudian mengambil sekolah perawat 
dari SPK, kemudian meningkatkan D3 Keperawatan, karena belum ada 
SKP di sana, waktu itu belum ada Fakultas Kedokteran di sana saya 
hijrah ke manajemen masuk ke Sekolah Kesehatan Masyarakat.  

Saya sampaikan di sini adalah yang pertama gambaran riil kondisi 
sehingga Saudara Misran sampai di hadapan Majelis Hakim yang mulia. 
Yang pertama, produk hukum kesehatan Indonesia yang terbaru tahun 
2009. Tahun sebelumnya berapa tahun? Baru terbit yang sekarang 
sekitar 17 tahun lamanya. Mari kita lihat bersama, angka produksi 
tenaga ahli (...) 
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34. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Saudara Saksi, Saudara tidak perlu menguraikan teori undang-

undang, ya. Saudara, apa yang Saudara lihat sehubungan dengan 
permohonan ini saja, Pasal 108 ya? Silakan. 

 
35. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL JALAL 
 
  Betul, Pak. Saya lanjutkan, ada kaitannya di sini. Bahwa dengan 

Pasal 108 yang mengaitkan bahwa tenaga kesehatan dalam kaitannya 
dengan pemberian masalah kefarmasian pada kondisi tertentu 
diperkenankan tapi tidak dirinci mengenai batas jenis, jumlah satuan dan 
hal-hal yang berkaitan dengan kondisi daruratnya. Sudut pandang ini 
mungkin di aparat hukum akan berbeda terjemahannya dan ini 
kenyataan. Pada saat di lapangan saya mendampingi Saudara Misran bin 
Kahir ternyata di kepolisian diterjemahkan sebuah stetoskop saja itu 
hanya milik seorang dokter.  

Yang kedua bahwa kenyataan di lapangan berkaitan dengan 
pemberian hak untuk atau kewenangan memberikan masalah 
kefarmasian mulai distribusi dan pelayanan, termasuk juga 
penyimpanan, bahwa sangat tidak memungkinkan dengan produksi 
tenaga apoteker dan dokter yang sangat-sangat terbatas di Indonesia ini 
tidak sebanding dengan angka kelahiran maka peran perawat masih 
dipergunakan sampai saat ini dan perkiraan saya hingga 2015 juga tidak 
akan selesai, dengan bayangan di daerah saya Kutai Kartanegara jumlah 
Pusban 175 dengan 61 Polindes baru 157 Pusban Puskesmas Pembantu 
yang ada diisi tenaga kesehatan, dan siapa itu? Perawat, dan Bidan.  

Bagaimana dengan kondisi tenaga ahli dan tenaga spesialis? Di 
situ dari 30 puskesmas, baru terdapat 4 puskesmas tenaga apoteker, 
letaknya di perkotaan. Geografis kita berbentuk kepulauan, terpecah 
dengan daratan dan sungai serta anak sungai dengan jarak tempuh 
terjauh ada sampai 3 hari pejalanan sungai. Kemudian bagaimana 
dengan jumlah dokter yang berhak menuliskan resep. PNS ada 53, PTT 
22 sehingga berjumlah 75 orang. Kalau kita berhitung dengan angka 
rasional minimal pelayanan kesehatan yang ideal bahwa dengan jumlah 
kurang lebih 600 ribu orang penduduk masyarakat Kutai Kartanegara 
apabila standar idealnya 1 dokter melayani 2000 orang maka kita perlu 
300 orang dokter.  

Di Kutai Kartanegara mohon maaf baru mampu pemerintah kita 
mengadakan 75 orang, 225 orang tidak ada. Apa yang akan terjadi 
sehingga pemerintah melalui dinas kesehatan memfungsikan dengan 
fungsi delegasi dan perawat menerima dalam fungsi praktik 
keperawatannya adalah fungsi dependen kolaboratif menerima 
pelimpahan kewenangan berpikir untuk membantu masyarakat dalam 
hal pelayanan kesehatan yang telah dijamin dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 28 butir H, sehingga terakhir bahasa saya bahwa 
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perawat adalah profesi yang dibangun dengan ilmu dan kiat serta etika 
dan norma-norma yang terarah. Kita tetap berpegang teguh bahwa 
model praktik keperawatan mempunyai ciri khusus.  

Apabila pemerintah memberikan petunjuk dan aturan melakukan 
fungsi pendelegasian terhadap kondisi tertentu kepada perawat baik itu 
dia PNS, baik itu dia PTT, honor kontrak, honor lokal, berilah kejelasan 
dengan menguraikan segala sesuatunya sehingga bisa dilihat masyarakat 
dengan jelas berikut kemaknaannya.  

Yang kedua, apabila kita memang melihat bahwa konsep ideal 
undang-undang baik itu yang ada di Pasal 108 ayat (1) (…)  

 
36. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Anda tidak usah membahas pasal, ya. Saudara, apa yang Saudara 

saksikan di Kutai itu apa dari ini? Mengenai penilaian pasal itu bagian 
kita, ya. 

 
37. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL JALAL 
 
  Baik, Pak. Kenyataannya adalah dengan pelayanan yang ada di 

puskesmas, ketika ada di puskesmas itu satu dokter melayani dengan 
pasien rata-rata 200 orang sehingga di poli racik obat kenyataannya 
adalah perawat dan bidan yang diperbantukan. Sehingga konsep ideal 
yang dibangun undang-undang yang dimaknakan di dalam Undang-
Undang itu tidak otomatis tidak bisa jalan. Bukan hanya di daerah 
tertentu tetapi juga di perkotaan, begitu. Kemudian bahwa kalau kita 
melihat aspek keamanan pemberian obat sebenarnya tidak tanggung-
tanggung, karena yang namanya obat adalah zat berkhasiat dengan 
kondisi tertentu takaran tertentu mempunyai nilai manfaat 
menyembuhkan dan segala macamnya.  

 
38. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Saudara, singkat saja, apa yang terjadi di puskesmas Saudara 

Pemohon ini.  
 
39. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL JALAL 
 
  Apa yang terjadi di daerah tempat Pak Misran bertugas kurang 

lebih terjadi di beberapa tempat lainnya yaitu bahwa di tempat Pak 
Misran jarak antara Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu lebih 
dari 30 km. Di Puskesmas Pembantu tersebut yang ada hanya perawat, 
bidan dengan ketersediaan obat yang terbatas. Di Puskesmas Induk 
hanya ada 1 orang dokter dan 1 orang dokter itu mempunyai tugas 
struktural sebagai pimpinan Puskesmas sehingga tidak bisa melayani 
secara purna waktu untuk masalah pemberian obat dan kefarmasian.  
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Nah, khusus untuk bidang kefarmasian bahwa asisten apoteker 
maupun apoteker di Puskesmas Induk maupun di Puskesmas Pembantu 
betul-betul tidak ada, sehingga beberapa tahun mungkin lebih dari 15 
tahun Pak Misran mulai sebagai staf sampai menjadi Pimpinan 
Puskesmas Pembantu berpola selama itu, baik itu memberikan terapi, 
menegakkan diagnosis, sampai dengan memberikan informasi 
penggunaan obat kepada masyarakat. Apa yang diharapkan di dalam 
undang-undang sama sekali tidak bisa diterapkan secara ideal di 
lapangan, intinya seperti itu. Sehingga mohon diberikan penjelasan-
penjelasan tambahan, berikut aturan-aturan sehingga muncul aturan 
yang benar-banar aman bagi perawat.  

Saya kira demikian saya sampaikan, wabillahitaufik walhidayah 
wassalamualaikum wr. wb.  

 
40. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Saudara Abdul Jalal. Saya 

persilakan Dr. Hj. Emy Dasimah. Jadi yang diterangkan itu ya apa yang 
menjadi kondisi yang Saudara lihat di puskesmas itu, seperti jarak dan 
sebagainya, apakah dokternya juga aktif di situ, itu coba Saudara 
terangkan, ya.  

 
41. SAKSI DARI PEMOHON: EMMY DASIMAH 
 
  Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk 

kita semua. Yang saya hormati Bapak Majelis Hakim, Anggota Yang 
Mulia, dan Bapak Ibu sekalian yang tercinta, izinkan kami memberi 
penjelasan sedikit, secara singkat mengenai kondisi yang ada di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kutai Kertanegara, yang walaupun tadi sudah 
sebagian sudah dijelaskan. Baiklah kami akan menjelaskan, Pak, 
mengenai masalah di Dinas Kesehatan terutama di Kabupaten Kutai 
Kertanegara ini dengan jumlah penduduknya yang lebih kurang 585.000 
jiwa ini yang terdiri dari dengan jumlah desanya 248, dengan jumlah 
kecamatan ada 18 kecamatan dimana dari 18 kecamatan ini terdiri dari 
11 kecamatan yang bisa dilalui dengan darat sedangkan 9 kecamatan 
hanya bisa dilalui dengan sungai, itu keadaan kami, dengan jumlah 
Puskesmas sebanyak 30 Puskesmas dengan kriteria Puskesmas biasa 
ada 19 Puskesmas dengan kriteria terpencil itu ada 7 Puskesmas 
terpencil dengan dengan desa yang di bawahnya ada 22 desa dan 
Puskesmas yang kriterianya sangat terpencil itu ada 4 Puskesmas 
dengan membawahi 24 desa.  

Adapun jumlah Puskesmas Pembantu ada 157 Puskesmas 
Pembantu dengan jumlah Puskesmas ini yang aktif 157 jumlah Pusban 
yang aktif, sisanya ada 21 Puskesmas Pembantu yang tidak aktif karena 
tidak ada tenaga. Dengan jumlah Polindes itu ada 82 jumlah Polindes. 
Dengan jumlah bidan, bidan ada sejumlah 268 orang yang terdiri dari…, 
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yang berada di Puskesmas Induk, di Puskesmas Pembantu dan Polindes. 
Sedangkan jumlah perawat itu ada sejumlah 179 perawat yang tersebar 
di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu dan Polindes. Dengan jumlah 
dokter itu sebanyak 75 orang yang dimana tadi sudah dijelaskan 53 
orang dokter dengan status PNS yang hanya ada di Puskesmas Induk 
dan jumlah 22 dokter yang ada Puskesmas…., jumlah 22 dokter yang 
statusnya Dokter PTT, termasuk di sini PTT Pusat yang ditempatkan di 
daerah Puskesmas yang kriteria terpencil dan sangat terpencil.  

Dengan jumlah apoteker, apoteker ada sejumlah 6 orang yang 
hanya berada di daerah perkotaan, dan jumlah asisten apoteker ada 8 
juga hanya berada di daerah perkotaan dengan jumlah apotek itu 
sebanyak 12 buah apotek yang hanya berada di daerah perkotaan juga. 
Jadi merangkap, Pak.  

Dari kasus Pak Misran ini, mohon maaf Pak, karena saya yang 
mengikuti kasus dari awal mohon maaf tadi saya belum perkenalkan diri. 
Saya sekretaris sebenarnya, kebetulan kepala dinas kami sudah masuk 
masa pensiun sehingga saya diangkat sebagai Plt. Jadi waktu kasus ini 
terjadi pada tanggal 23 Maret 2009 saya yang mengikuti dari awal kasus 
ini terjadinya dan saya sangat terkejut sekali, Pak, dengan adanya 
perawat kami yang ditangkap, artinya ditangkap dengan polisi ya, karena 
kasus yang tadi mungkin pemberian pelayanan obat, ya. Nah, sangat 
ironis sekali Pak, mohon maaf, sebagian besar di daerah Puskesmas 
yang ada di Kutai Kartanegara ini sebenarnya antara Polsek dan 
Puskesmas itu apakah Puskesmas Induk dengan Puskesmas Pembantu 
itu ada saling kerja sama yang baik mengenai perawatan anggota-
anggota Polseknya yang akan berobat dengan catatan Polsek itu punya 
obat ya Pak, termasuk di dalamnya obat bebas, terbatas, obat keras, itu 
yang dititipkan di Puskesmas, dengan catatan anggota Polres atau Polsek 
itu nanti berobatnya ke Puskesmas. Puskesmas lah yang melayani, tidak 
menutup kemungkinan dilayani juga oleh perawat, termasuk dalam hal 
ini Pak Misran sendiri.  

Jadi Misran sebenarnya ada kerja sama dengan pihak Polsek 
dalam hal pengobatan untuk anggotanya, dan saya terkejut sekali kok 
justru polisi yang menahan beliau ini karena ditemukan adanya daftar G 
tadi, nah demikian. Jadi inipun juga kami sudah membahas sebenarnya 
dengan Bapak Kapolda sudah kita inikan. Ya, artinya sebenarnya 
menurut Bapak Kapolda, mohon maaf Pak, sebenarnya beliau kemarin 
itu sudah mengizinkan untuk dideskresi saja kasus ini, tapi ya tidak 
tahulah.  

Ini sekedar gambaran Pak, kalau misalnya undang-undang tadi 
diterapkan, berapa lagi Misran-Misran yang lain yang akan menyusul, 
sementara kondisi kami ini demikian Pak. Jadi sebagian besar perawat ini 
memang bertugas di daerah-daerah Puskesmas Pembantu, Polindes 
yang memang…, ya tadi sudah dijelaskan, dibekali ilmu untuk pelayanan 
dasar, ya tidak menutup kemungkinan juga di sana karena tidak adanya 
tenaga dokter, beliau juga bisa merangkap jadi dokter, jadi bidan malah 
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Pak. Ada perawat laki, mohon maaf, di satu kecamatan kami di daerah 
terpencil tidak ada tenaga bidan, malah perawat laki yang jadi bidan. 
Jadi istilahnya bidin, bukan bidan.  

Nah, ini jadi mohon maaf ini kondisi kami Pak di sana. Kalau ini 
toh, misalnya salah, ya mohon maaf, dengan adanya kasus ini Pak, 
mohon maaf, hampir dua bulan pelayanan kesehatan di Kutai 
Kertanegara tidak…, termasuk di perkotaan ataupun di daerah-daerah 
terpencil dan sangat terpencil ini lumpuh karena takut semua perawat-
perawat ini melayani pasien (…) 
 
 

42. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Ya, baik Bu. Jadi saya kira cukup. 
 
43. SAKSI DARI PEMOHON: EMMY DASIMAH 
 
  Mohon maaf, Pak, dari kasus ini ya, mohon maaf, saya tambah 

sedikit, terpaksa ada…, bukan terpaksa ya, menimbulkan ada 
beberapa…, lima orang mungkin yang meninggal Pak karena tidak 
beraninya perawat termasuk dokterpun melayani.  

Nah ini yang sangat riskan sekali yang mudah-mudahan hal ini 
mengenai undang-undang tadi bisa ditinjau ulang lagi dengan 
penjelasan-penjelasannya yang mungkin lebih rinci lagi, ya.  

Mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri 
dengan Wasalammualaikum wr. wrb. 

  
44. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Terima kasih, Ibu Dr Hj. Emmy Dasimah. Saya persilakan yang 

terakhir Bapak Baharuddin Aritonang. 
 
45. SAKSI DARI PEMOHON: ANDI BAHARUDDIN  
 
  Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak Hakim Yang Mulia, kami atas 

nama masyarakat di sana menyampaikan sedikit saja Pak. Jadi apa yang 
kami alami di sana mulai tahun 1980 sampai 2008 pelayanan cukup. 
Sama kami, sebagai masyarakat di sana. Baik dari masyarakat maupun 
dari pemerintah, termasuk polisi, keluarga polisi, baik semua 
perjalanannya, tetapi ada yang menjadi pertanyaan mungkin inilah yang 
dinamakan yang sering kita dengar di televisi, ‘jeruk makan jeruk’.  

Polisi kok ikut juga berobat di situ kok polisi juga yang tangkap. 
Cara penangkapannya juga tidak baik waktu itu penangkapannya. Itu 
ribut kampung Pak. Pak Misran diambil polisi. tidak tahu polisi apa yang 
ngambil, masayarakat mengejar ada ke kiri ada ke kanan. Pagi-pagi, 
baru kita tahu bahwa Pak Misran ada di Balikpapan diambil Kapolda 
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sedangklan jaraknya Balikpapan dengan Pala Samboja 63 Kilometer. 
Jauh-jauhnya polisi menangkap Pak Misran, itu Pak.  

Lalu apa yang saya rasakan dibanding dengan Bapak-Bapak ini, 
ya. Mungkin Bapak-Bapak ini disunat sama mantri, kalau saya dulu 
disunat sama orang kampung saja. Kan sudah baik Pak, tapi keadaan 
sekarang 2008 sampai pada 2010 ini, semua perawat takut-takut. Takut 
memberi apalagi tidak bisa lagi dipanggil ke rumah. Tidak bisa melayani 
di rumahnya. Ya namanya penyakit, kapan saja. Namanya masyarakat 
itu kan sesuai dengan undang-undang kan kapan saja perawat itu 
dibutuhkan, tapi ternyata sekarang sudah tidak bisa lagi diubutuhkan 
sembarang waktu.  

Jadi waktu itu ribut berkejar-kejaran masyarakat mencari mobil 
yang membawa Pak Misran. Ditanya istrinya biasanya kalau polisi yang 
menangkap itu ada surat disimpan. Ternyata tidak ada juga. Jadi orang 
kampung itu mengatakan penculikan. Pagi baru kita tahu bahwa Pak 
Misran ada di Kapolda.  

Jadi pelayanannya mulai dari itu sampai sekarang ini ya, sudah 
beberapa orang meninggal dunia itu. Orang hamil dibawa ke Balikpapan 
di perjalanan meninggal. Jadi maksud saya sebagai masyarakat Pak, 
bagaimana perawat itu akhirnya bisa melayani masyarakat secara baik, 
mudah pelayanannya karena sudah menjadi tradisi Indonesia itu apabila 
sakit, perawat, mantri, dipanggil karena tidak mungkin Pak, tidak pernah 
sejarahnya itu dokter dipanggil tengah malam. Dipanggil masuk ke gang-
gang itu. Musti pasien yang mendatangi dokter.  

Jadi maksud saya itu, maksud kami sebagai masyarakat, ya 
diberikanlah kemudahan, diberikan payung hukum. Jangan sampai tadi 
itu ‘jeruk makan jeruk’. Polisinya sendiri yang berobat sama mantra, lalu 
polisinya juga yang menangkap begitu Pak. Demikianlah. 

  
46. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Terima kasih Bapak. Yang benar Bapak, Bapak Andi Baharudin 

apa? Wah karena di sini Baharudin Aritonang, bapak kepala Pori. Ini ada 
waktu 5 menit, tapi Para Bapak Hakim akan juga mengajukan 
pertanyaan dan nanti juga bisa dijawab secara singkat saja. Kami 
persilakan kepada Bapak Dr. Akil dan Dr. Alim. Kami persilakan.  

 
47. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR 
 

Terima kasih, Bapak. Saudara Pemerintah ya, ini Pasal 108 ini di 
ayat (2)-nya itu ada kewajiban Pemerintah harus mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah. Apakah Peraturan Pemerintah ini sudah keluar? 
Jawab saja Bapak. Belum ya? Itulah akibatnya jadi muncul Misran-Misran 
seperti ini di seluruh Indonesia nanti. Karena Pasal 108 ini, itu harus 
diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan 
bagaimana penyelenggaraan secara terbatas dan segala macam untuk 
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daerah-daerah yang tenaga mediknya yang disebutkan dalam Pasal 108 
ini ternyata tidak ada?  

Kemudian saya melihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Ini juga kalau mau dilihat 
ini sudah tidak berlaku lagi karena merujuk kepada undang-undang yang 
lama, 23 Tahun 1992 dan keluarnya bulan September 1992, bulan 
September 2009. Sedangkan Undang-Undang Kesehatan ini, Nomor 36, 
itu berlaku tanggal 13 Oktober 2009.  

Jadi selang beberapa hari keluar Peraturan Pemerintah yang 
merujuk kepada undang-undang yang dicabut oleh Undang-Undang 
Nomor 23 ini. Artinya, secara hukum sebenarnya peraturan ini sudah 
tidak ada sandarannya lagi. Sudah tidak bisa berlaku itu.  

Nah kaitannya dengan Pasal 108 tadi, apakah PP-nya sudah ada 
atau belum? Ternyata belum. Kalau belum ada semua permasalahan 
yang berkaitan dengan praktik kefarmasian itu akan menjadi masalah 
yang akan menimpa seluruh tenaga medis dokter sampai kebawahnya 
lah apa yang namanya itu, mungkin Bidan, mungkin Perawat, mungkin 
Manteri Kesehatan, dan segala macam.  

Jadi ini soal implementasi sebenarnya yang juga aparat Penegak 
hukumnya hanya legal formal saja tidak melihat kondisi sosiologis 
masyarakatnya. Jadi munculah persoalan seperti ini.  

Nah kemudian kepada Pemohon, jadi tolong dipikirkan oleh 
Pemerintah yang kita maksudkan ini kalau tidak ada jaminan dari 
Pemerintah bahwa Peraturan pemerintah mengenai praktik kefarmasian 
ini tidak bisa keluar, maka problem semacam ini akan muncul dan 
mungkin saja, tapi itu soal nanti bahwa bisa saja norma ini menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan itu dibatalkan, tetapi kalau PP-nya jelas 
mengatur bagaimana ada aturan-aturan itu, ya mungkin ada 
pertimbangan lain.  

Kemudian kepada Saudara Pemohon, pada saat Jaksa menuntut si 
Bapak Misran ini, tanggal 13 Oktober, tanggal 13 Oktober juga undang-
undang yang dijadikan dasar penuntutan itu sudah dicabut oleh undang-
undang ini. Saudara tahulah sebagai penasihat Hukum itu. Kalau terjadi 
perubahan undang-undang yang dijadikan dasar penuntutan kepada 
seseorang maka berlaku hukum yang menguntungkan bagi si pelaku itu.  

Nah Pasal yang diancam ini adalah, dulu 5 tahun makanya bisa 
ditahan. Kan begitu Bapak? Sekarang cuman 2 tahun sekian. Pertanyaan 
saya sebenarnya pasal yang Saudara mohonkan ini, Pasal 108 tidak 
relevan dengan posisinya walaupun ada di situ yang disebut dengan 
dokter dan segala macam tindakan untuk praktik farmasi terbatas itu, 
tetapi kalau ada PP-nya maka persoalan itu akan kelar sebenarnya, clear. 
Tapi persoalannya sebenarnya tidak ada relevansinya.  

Nah pelanggaran daripada Pasal 108 itu…, yang diatur di Pasal 
198 itu hanya memberi denda sampai dengan 100 juta, tapi itu kan 
kemudian Pasal 190 yang Saudara minta itu terhadap pimpinan 
penyelanggara kesehatan…, apa namanya…, pelayanan masyarakat 
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itu…, kesehatan masyarakat yang menolak pasien dalam keadaan kritis 
atau memberi uang muka.  

Itu saya kira kalau itu diminta maka seluruh praktik kesehatan itu, 
ya seperti di Jakarta ini. Mentelantarkan orang miskin minta dulu orang 
yang sudah mau mati, tapi Tanya dulu uang mukanya berapa. Kalau 
tidak, tidak bisa diterima. Kan sudah ada diancam. Sebenarnya pasal ini 
sangat baik untuk melindungi orang yang tidak mampu atau mereka 
yang sudah ada dalam sakaratul maut itu ya, datang ke rumah sakit atau 
ke Puskesmas tidak boleh ditolak, kan begitu Pak Pasal 190 ini, dan itu 
adalah implementasi dari pasal…, ancaman Pasal 190 itu terhadap 
pelanggaran Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (2). Jadi hubungan 
kasus Pak Misran yang didasari pada undang-undang yang dulu sudah 
tidak berlaku lagi dengan undang-undang ini. Kalaupun terjadi 
penghukuman ancaman hukumannya sudah berbeda, yang tadinya 5 
tahun yang ini mungkin cuma 2 tahun sekian, ya. Jadi ini tolong 
dipertimbangkan juga, artinya upaya Saudara Pemohon ini karena 
memang persoalan-persoalan yang muncul itu bukan bisa saja bukan 
persoalan konstitusional tapi persoalan kelemahan kita semua, 
Departemen Kesehatannya tidak tanggap bahwa persoalan obat generik 
obat daftar G ini kan satu persoalan masyarakat kita yang sangat luar 
biasa. Oleh sebab itu undang-undang ini memberikan perintah harus 
segera ada PP. PP-nya tidak keluar sampai hari ini sudah 2010. Kan 
persoalan itu. Ada ditangkap itu dimana Misran di NTT, Misran di Papua, 
Misran di Kalimantan, akan semuanya mengajukan permohonan ke 
Mahkamah Konstitusi, padahal persoalannya bukan masalah 
konstitusional tapi persoalan undang-undang, implementasi undang-
undang. Jadi dalam hal ini mohon perhatian pemerintah deh. Saya kira 
itu harus diatur dengan tegas itu.  

Terima kasih, Pak.  
 
48. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 

Kami persilakan, Pak Alim.  
 
49. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM 
 

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada anu dulu kepada Kuasa 
Pemohon, apakah Saudara tadi mengatakan sudah diputus oleh 
Pengadilan Tinggi bandingnya dan dikuatkan, ya kan? Apa sudah mohon 
kasasi? Ya, baik. Ini selanjutnya saya tidak untuk dijawab dan juga tidak 
untuk menggurui. Begini, Pasal 108, 190 dan lain-lain dalam undang-
undang ini itu adalah hukum. Hukum itu menurut filsafat 
menyamaratakan. Semua orang yang mencuri diancam dengan pidana 
penjara 5 tahun, kan gitu. Itu hukum, menyamaratakan. Keadilan tidak 
boleh menyamaratakan Yusumkuku tribore dia bilang, tiap-tiap kasus 
ditimbang sendiri-sendiri. Seorang yang mencuri untuk mengisi perutnya 
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tidak boleh sama pidananya dengan seorang yang mencuri untuk 
menambah hartanya, itu namanya Yusumkuku triboere. Ini sebenarnya 
yang mesti Saudara kemukakan dalam penegakan, kan ini masalah 
seperti kata Dr. Akil, ini masalah implementasi penegakan hukum. 
Sayang bukan saya yang mengadili, kalau saya mungkin lain. Terima 
kasih.  

 
50. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 

Terima kasih. Silakan Pak Dr. Harjono.  
 
51. HAKIM ANGGOTA: HARJONO 
 

Terima kasih, Pak Ketua. Ruang sidang ini jadi Rakernas 
Departemen Kesehatan ini [hadirin tertawa]. Jadi ada unsur dokter, 
farmasi, pelaksanaan di lapangan yang sebetulnya seluruhnya ini minta 
bagaimana Departemen Kesehatan untuk menyatukan langkah ini, gitu 
lho. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Akil tadi mestinya 
apa yang diharuskan oleh penjelasan 108 ayat (1) yang dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ini yang dipikirkan 
Departemen Kesehatan terutama untuk melindungi yang ada di bawah 
ini. Jadi tadi kalau Departemen Kesehatan seolah-olah hanya membela 
undang-undangnya, sudah benar, tapi bagaimana dengan membela 
personilnya yang di lapangan ini. Itu ada ruang itu karena dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu disebutkan, 
“Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan untuk dapat 
melakukan praktik kesehatan secara terbatas”, nah itu mungkin di situ 
diatur, ini yang menjadi persoalan.  

Kemudian berikutnya adalah kalau tadi ditekankan bahwa Pasal 
190 itu hanya berlaku pada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, ini 
sebetulnya dengan adanya Permen Kesehatan 0202/Menkes/148/2010 
maka sebetulnya tidak membedakan lagi fasilitas pelayanan kesehatan 
itu dimana, karena itu bisa mandiri dan bisa nggak. Jadi sebetulnya 
terancam juga. Kalau toh dia itu kemudian praktik yang di luar itu 
diancam, tapi ini di dalam pun juga diancam, gitu, karena adanya 
Permen Kes 0202 karena disebutkan di situ Pasal 2 apa yang dimaksud 
pelayanan kesehatan itu, baik yang dilakukan disebut di sini Pasal 2 nya. 
Pasal 2 ayat (2), “Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik 
mandiri dan/atau praktik mandiri”. Ini untuk izin bagi penyelenggaraan 
praktik perawat yang diatur oleh peraturan itu, sehingga ini kembali 
kepada persoalan bagaimana Departemen Kesehatan untuk bisa 
mengatur ketentuan-ketentuan itu. Kalau ini Undang-Undang tentang 
Kesehatan saya juga barangkali ya, tapi mestinya juga datangnya itu 
pasti dari Departemen Kesehatan RUU-nya ini. Tapi juga nanti setelah itu 
juga dibahas oleh DPR.  
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Cuma kemudian saya juga menjadi terganggu bagaimana bisa 
keluar rumusan dalam Pasal 198, bunyinya begini “Setiap orang yang 
tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik 
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 100 juta”, ini saya diam saja bisa diancam 
oleh ini. Coba dibaca! “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 
kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 108 didenda. Saya ini masuk ini. Kecuali kalau 
kata ‘untuknya’ dihilangkan. “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian 
dan kewenangan melakukan praktik..” lha itu yang bisa dihukum, ya kan. 
Jadi ini kekurangan-kekurangan di dalam melihat ketentuan penyusunan 
undang-undang sehingga barangkali bisa di…, ya ini karena sudah 
menjadi undang-undang, ya. Tapi itulah fungsi bagaimana melakukan 
penyusunan undang-undang secara baik. Saya nyatakan saja karena ini 
Rakernas Departemen Kesehatan[hadirin tertawa], tolong perintah 108 
itu diperhatikan, jangan sampai dikorbankan yang ada di bawah.  

Terima kasih, Pak.  
 
52. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 

Terima kasih kepada Pak Harjono. Kami persilakan Bapak Arsyad.  
 
53. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 
 

Bismillahirahmanirrohim. Ucapan selamat untuk Rakernas ya 
[hadirin tertawa], Rakernas Kesehatan. Pertama-tama saya melihat ini 
regulasinya rules nya daripada Undang-Undang Kesehatan ini, itu 
nampaknya khusus untuk Pemohon itu memang sudah ada aplikasinya 
yaitu Undang-Undang Nomor 23/1992 ini sudah dicabut sejak 3 Oktober 
barangkali. Sedangkan kasusnya Pak Misran ini adalah Maret 2009 maka 
Penuntut Umum memberlakukan Undang-Undang Nomor 23/2002, 
bukan Undang-Undang 36, dituntut  6 bulan, dipidana 3 bulan ya, denda 
2 juta. Kemudian terakhir 108 oleh Profesor dari PPNI (Persatuan 
Perawat Nasional Indonesia) ini Prof. Achir Yani  memberikan makna 
pandangan  bahwa 108 adalah inkonstitusional.  

Kemudian tadi juga memberikan satu referensi beberapa 
ketentuan-ketentuan internasional mengenai kesehatan termasuk 
perawat. Nah, kalau kita lihat permohonan Pemohon, norma yang minta 
diuji ini adalah 108 dan 198. Nah, praktik kefarmasian ini dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Saya tidak sempat 
membaca tadi mengapa 108 ini alasan-alasan konstitusionalnya, alasan-
alasannya itu adalah inkonstitusional menurut Ahli dari PPNI, nah itu. 
Nah, itu satu. Jadi Pihak Terkait ya, maaf, Pihak Terkait yang 
memberikan gambaran bahwa 108.., sebenarnya 108 ini, itu  sanksi 
pidananya dicabut 198 kalau melakukan kegiatan-kegiatan kefarmasian 
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bukan ahlinya, bukan kewenangannya memang  dipidana. Jadi 
barangkali Pihak Terkait dari Ibu Prof. Achir Yani bisa memberikan 
kepada Mahkamah alasan-alasan mengapa sampai itu inkonstitusional. 
Itu satu. Ini himbauan juga kepada Prof. Dr. Prio Sidi (Ikatan Dokter 
Indonesia), 100 ribu dokter di Indonesia, Penduduk Indonesia 250 Juta. 
Berarti 1 dokter membedah 25 juta penduduk. 2.500.000. Anak-anak 
mau masuk fakultas kedoketeran itu banyak yang gagal. Banyak juga 
yang tidak mampu karena harus bayar 150 juta baru bisa masuk.  

Nah ini termasuk cucu saya yang korban karena dia mau masuk 
kedokteran kepingin sekali supaya omanya tidak perlu lagi ke 
Puskesmas. nah itu. Ini barangkali perlu IDI memberikan gambaran juga 
bahwa…, lucunya, itu dia punya NEM-nya, hasil tesnya, wah cucu saya 
boleh dibanggakan begitu, tidak sombong ya. Kok tiba-tiba tidak? Masuk 
di Fakultas Hukum karena dia hanya bersedia menyumbang 25 juta yang 
lulus 40 juta, tapi angkanya jelek. Cucu saya angkanya bagus, rendah 25 
juta. Jadi  yang menang 40 juta. Nah ini termasuk pendidikan dan 
kesehatan. Barangkali juga perlu dihimbau kepada dunia akademisi, 
dunia universitas agar memperbanyak itu yang lulus 2.5 juta dilayani 
oleh dokter apalagi yang di desa-desa tidak ada dokter.  

Jadi memang perlu sekali lagi diberikan sangat perhatian yang 
serius. Barangkali itu saja Bapak Ketua, tapi kepada Ibu Ariani barangkali 
saya melihat bahwa norma ini kalau ini hilang, Saudara Pemohon ini 
apa? Bagaimana mengatasinya ini? Terjadi rechtsvacuum di dalam 
undang-Undang kita manakala praktik kefarmasian ini dihilangkan, dan 
ini bisa berkeliaran dukun-dukun ini. Obat gefarlijk, obat yang 
berbahaya. Kalau ini 108 ini dihilangkan, apa anu-nya? Syarat kondisi 
konstitusional yang dikehendaki Ibu Yani tadi apa? Solusinya? Barangkali 
demikian Bapak ketua, terima kasih.  

 
54. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 

Kami persilakan Ibu Farida, singkat saja Ibu karena 16.30 WIB 
ada sidang lagi kita. 

 
55. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 
 

Ya terima kasih, Bapak Ketua. Ya saya hanya mau 
membandingkan di sini yang dimaksud tenaga kesehatan dalam Pasal 
108 ayat (1). Seandainya di sini penjelasan ini idak perlu kemudian 
memakai kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dan dokter gigi, 
bidan, dan perawat saya rasa tidak masalah karena Pasal 108 itu praktik 
kefarmasian.  

Jadi kok tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan sesuai dengan ketentuan, maka itu yang Ahli dalam bidang 
kefarmasian karena definisi di dalam Pasal 1 ini dikatakan, “…tenaga 
kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 



 40

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Saya rasa perawat 
juga ada pendidikannya.  

Jadi kalau kita melihat di sini sebetulnya tidak perlu dengan 
penjelasan yang lain itu tentu yang dimaksud adalah orang yang tahu 
dalam praktik kefarmasian. Jadi ini ketidakjelian di dalam…, 
ketidakcermatan dalam merumuskan. Sudah ada difinisi tentang tenaga 
kesehatan, tapi kemudian dirumuskan tenaga kesehatan. Penjelasannya 
memperluas dan itu tidak tepat. Jadi saya rasa ini mohon Pemerintah 
kalau nanti ada Peraturan Pelaksanaannya harus dilihat secara (…) 

 
56. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 

Terima kasih  Bu, Selesai? Jadi (…) 
 
57. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI 
 

Izin Yang Mulia, sedikit Yang Mulia.  
 
58. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 

Boleh, silakan.  
 
59. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI 
 

Sesuai dengan arahan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Akil 
Mochtar bahwa memang betul sesuai perintah Pasal 108 di ayat (2) 
ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 
Memang sampai sekarang memang belum…, artinya Berdasarkan 
Undang-Undang 36 itu memang belum ada, tetapi kalau kita melihat di 
dalam Pasal 203 atau Pasal 202 dulu memang kita masih ada 
kesempatan untuk segera merumuskan karena kita dikasih waktu atau 
pemerintah dikasih waktu 1 Tahun.  

Jadi undang-undang ini disahkan tanggal 13 Oktober 2009. 
Mudah-mudahan sebelum Oktober 2010 sudah ada itu peraturannya. 
Peraturan Pemerintahnya. Kemudian di Pasal 203 juga di sana 
disebutkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua 
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan.  

Memang kita masih ada…, masih punya Peraturan Pemerintah 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian. Ya inilah yang masih 
menjadi pedoman dan mudah-mudahan segera sebelum 1 tahun ini, 
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sebelum Oktober, Peraturan Pemerintah yang dimaksud akan segera 
selesai Yang Mulia, terima kasih.  

 
60. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR 
 

Saya tanggapi sedikit ya, berarti Pasal 108 ini tidak bisa (rekaman 
terputus) operasional lebih dahulu sebelum ada peraturan pemerintah, 
jadi vakum itu, karena imperatifnya harus dengan peraturan pemerintah 
ayat (2) nya. Kedua, yang di sini kan adalah praktek kefarmasian, 
sementara peraturan pemerintah itu tentang farmasi, yang disini praktek 
kefarmasian. Ya itu saja, pokoknya kalau belum ada PP-nya maka Pasal 
108 itu vakum, artinya boleh bebas ini. 

  
61. KETUA: ACHMAD SODIKI 
 
  Ya, saya kira dijawab nanti lewat kesimpulan. Jadi Saudara 

sekalian, pemeriksaan perkara ini kita anggap selesai dan kemudian 
dipersilakan Pemohon untuk meringkaskan di dalam kesimpulan. 
Demikian juga pada Pihak Pemerintah bisa membikin kesimpulan 
maupun jawaban yang tertulis yang belum sempat dikemukakan dalam 
persidangan. Terima kasih pada Pihak Terkait, dan dengan demikian  
maka…,jadi Ahli dari Pemohon masih.. , masih mengajukan lagi? Jadi 
masih ada pemeriksaan lagi? Okelah, satu kali lagi. Terima kasih.  

Dengan demikian maka pemeriksaan untuk kali ini kita anggap 
selesai dan sidang ditutup. 
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