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Abstrak: Setiap orang menginginkan kesehatan, tanpa kesehatan seluruh aktivitas akan terganggu bahkan 
mengakibatkan lumpuh atau tidak bisa menjalankan pekerjaan sehingga kesehatan merupakan kebutuhan primer 
seperti halnya pangan dan sandang. Hak atas standar kesehatan tidak hanya meliputi faktor ekonomi dan sosial 
dalam mencapai kehidupan yang sehat, melainkan mencakup unsur penentu kesehatan seperti makanan dan 
nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat 
dan aman serta lingkungan yang sehat. Oleh karena itu kesehatan merupakan hak dasar, hak asasi manusia. 
Bidang kesehatan diatur dalam berbagai ketentuan hukum baik secara nasional maupun internasional. Penelitian 
ini mencoba memotret tingkat sinkronisasi beberapa ketentuan hukum yang mengatur bidang kesehatan tersebut 
dengan semangat pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. 
 

Abstract:  
Everybody wants to health, without the health of all activities will be disrupted and even resulted in paralysis or 
unable to run the job so that health is a primary need as well as food and clothing. The right to health standards not 
only covers economic and social factors in achieving a healthy life, but includes health determinants such as food 
and nutrition, shelter, access to safe drinking water and adequate sanitation, safe and healthy working conditions 
and healthy. Health is therefore a basic right, a human right. The health sector is regulated in various legal provisions 
both nationally and internationally. This study attempts to capture the level of synchronization of some legal 
provisions governing in the field of health with the spirit of protection, fulfillment and respect for human rights. 
. 
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A. PENDAHULUAN 

Sehat itu mahal, demikian disampaikan oleh banyak orang. Karenanya, mereka selalu 

berusaha menjaga kesehatannya dengan berbagai upaya. Di antaranya mengkonsumsi sayur dan buah-

buahan secara teratur, menjaga pola makan, olah raga dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 8 

jam per hari atau minum air putih yang tetap dijaga minimal 2,5 liter setiap hari. Usaha terebut akan sedikit 

membantu mengurangi gangguan penyakit dan racun dalam tubuh. Kesehatan sangat dibutuhkan bagi 

tubuh manusia. Tanpa kesehatan, seluruh aktivitas akan terganggu bahkan mengakibatkan lumpuh atau 

tidak bisa menjalankan pekerjaan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika terdapat ujaran yang mengatakan 

bahwa kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa.  

Jauh sebelum jaman kini, sekitar abad kedua Masehi, seorang Pujangga Romawi, Decimus 

Iunius Juvenalis membuat karya sastra dalam Satire X dalam ungkapan latin disebutkan Mens Sana in 
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corpore sano (drh.chaidir, MM, 2012) yang kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan ‘di dalam tubuh 

yang sehat terdapat jiwa yang sehat’. Hal ini tentu tidak dapat diartikan bahwa dalam tubuh yang sehat 

selalu terdapat jiwa yang sehat. Namun esensi pepatah ini bahwa dengan kesehatan tubuh diharapkan 

jiwanya juga sehat dan sebaliknya. Upaya mewujudkan kesehatan tidak hanya dilakukan oleh seseorang, 

namun juga dilakukan oleh masyarakat. Masalah kesehatan masyarakat biasanya terjadi karena 

lingkungan yang kurang sehat sehingga bibit penyakit tumbuh dan berkembang biak, seperti membuang 

limbah kotoran dengan sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kondisi 

demikian akan menimbulkan bibit penyakit bagi masyarakat. Menurut dr. Nengah Adnyana Oka M., 

M.Kes. dari Akademi Analis Kesehatan Surakarta, masalah kesehatan masyarakat antara lain tentang 

kesehatan lingkungan, penyehatan lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, pengolahan limbah 

dan sampah, pengelolaan tempat-tempat umum dan pengolahan makanan, masalah genetik dan 

pelayanan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan. Dengan demikian konsep kesehatan masyarakat 

sangat terkait dengan perubahan perilaku sehat sehingga perlu diupayakan oleh masyarakat, dari dan 

untuk masyarakat. 

Oleh karena itu, aspek kesehatan sebaiknya menjadi pertimbangan dalam merumuskan 

kebijakan ekonomi dan pembangunan. Kondisi demikian disadari oleh Pemerintah Jokowi-Jk dalam 9 

agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita. Dalam butir kelima Nawacita ditegaskan adanya 

peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat". Salah satu 

implementasi, Pemerintah Kota Bekasi menggelontorkan anggaran daerah hingga Rp100 miliar untuk 

memback up Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 26 ribu keluarga, di mana 

satu kartu dapat digunakan oleh satu keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan. (Tempo.co, 21 

Mei 2017). Selanjutnya dalam Nawacita ditegaskan bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk 

merancang dan menjamin bahwa seluruh kebijakan ekonomi diarahkan untuk memenuhi pendidikan dan 

kesehatan. Karena itu, dalam program utamanya, Negara mengalokasikan anggaran sekurang-

kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, Angka kematian bayi dan balita, pengendalian 

HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis, serta penambahan iuran BPJS kesehatan yang 

berasal dari APBN dan APBD. Implementasi dari program tersebut antara lain Kementerian Kesehatan 

sejak tahun 2016 telah memprogramkan penguatan kesehatan masyarakat dengan nama ‘Nusantara 

Sehat’. Kegiatan Nusantara Sehat antara lain menyebar 1.421 tenaga kesehatan ke 251 Puskesmas di 

berbagai tempat di Indonesia. Program itu dinyatakan mampu mempromosikan kesehatan, misalnya 

ada penurunan kasus diare sebesar 80 persen di Puskesmas Empanang, Kapuas Hulu (Kalimantan 

Barat). Selain itu, penderita kusta di kawasan Maluku Utara terdata oleh Puskesmas Morotai dan tingkat 

kesadaran meminum obat kusta sebesar 89,47 persen. Temuan menarik lainnya adalah selama dua 

tahun pertama Nusantara Sehat mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan di daerah dan 
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melakukan penguatan tenaga kesehatan di puskesmas setempat. Dengan begitu, kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan dapat dipenuhi. (Tempo.co, 11 Januari 2017). Upaya pelayanan 

kesehatan juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan membentuk ‘Desa Siaga’ melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah 

terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di 

wilayahnya. Selanjutnya, secara khusus```````````````````````````` tujuan pengembangan desa siaga yaitu: 

a) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan. 

b) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah dan kegawatdaruratan dan sebagainya. 

c) Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. 

d) Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa. 

e) Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang 

kesehatan. 

Konsep Desa Siaga menuntut adanya pemberdayaan dan peran masyarakat untuk memeliharan 

kesehatan secara mandiri melalui kesiapan dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa. Kondisi 

tersebut diharapkan mampu merubah cara pandang masyarakat tentang kesehatan dari top down 

menjadi bottom up. Perubahan juga diharapkan terjadi dari sentralistik oleh instansi yang menangani 

kesehatan menjadi partisipatif, dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola kesehatan diri dan 

masyarakat sekitarnya. 

Upaya di atas menegaskan betapa pentingnya kesehatan, mengingat kesehatan merupakan 

kebutuhan primer seperti halnya pangan dan sandang. Terbukti setiap orang, tanpa kecuali, 

menginginkan sehat dan akan menghindari berbagai penyebab sakit. Jika pun terlanjur sakit, seseorang 

akan mengupayakan dengan berbagai cara agar rasa sakit tersebut dapat segera musnah. Kesehatan 

merupakan hak setiap orang mengingat sejak lahir setiap orang menginginkannya. Oleh sebab itu, hak 

kesehatan merupakan hak dasar dan melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, 

bukan karena pemberian seseorang atau Negara, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut dan 

dilanggar oleh siapa pun, kecuali oleh Sang Pencipta. Dalam lingkup yang lebih luas, kesehatan juga 

merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga penyediaan berbagai sarana yang diperlukan untuk 

mewujudkan kesehatan harus dipenuhi. Pemenuhan tersebut seperti persamaan akses pelayanan 

kesehatan, mencegah perilaku yang dapat menurunkan kondisi kesehatan masyarakat, menyediakan 

anggaran dan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai untuk seluruh lapisan masyarakat dan 

membuat kebijakan kesehatan, serta  melakukan upaya legislasi dengan membentuk peraturan di bidang 

kesehatan yang dapat menjamin pelindungan kesehatan masyarakat. Berbagai peraturan di bidang 
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kesehatan baik nasional maupun internasional telah diundangkan, antar lain Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

Convention on the Rights of Social, Economic and Culture, Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women. Permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu apakah 

terdapat sinkronisasi beberapa ketentuan hukum yang mengatur bidang kesehatan dengan semangat 

pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia? 

 

B. METODE PENULISAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan sinkronisasi vertikal 

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia di bidang kesehatan. 

Penelitian taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian yang menganalisa peraturan perundang-undangan 

yang derajadnya berbeda yang mengatur bidang yang sama (Sri Mamudji dkk, 2005: 11) yaitu bidang 

kesehatan dengan hak asasi manusia. Mengingat penelitian yuridis normatif merupakan penelitian 

kepustakaan, sehingga jenis data yang akan dianalisis menggunakan data sekunder (Soerjono Soekanto 

& Sri Mamudji, 1985: 24). Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang 

memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta 

implementasinya (Sri Mamudji dkk, 2005: 31). Bahan hukum sekunder diambil dari buku, makalah 

maupun karangan ilmiah, serta surat kabar/majalah. 

 

C. PEMBAHASAN 

Sehat merupakan modal utama bagi seluruh individu dan masyarakat dalam menjalankan 

aktivitasnya. Sehat tidak hanya tidak terserang penyakit atau bebas dari penyakit akan tetapi juga kondisi 

sosial dan jiwa nya tidak terganggu sehingga mampu menjalankan segala aktivitas dengan baik. Sehat 

merupakan kondisi fisik dan psikis tidak terganggu. Demikian semangat yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa kesehatan 

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya, tanpa kesehatan manusia sebagai individu 

tidak akan mampu melaksanakan kegiatan, tidak akan bisa menjalankan hak hidup lainnya seperti hak 

menikmati pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak berserikat dan berkumpul bahkan hak 

mengeluarkan pendapatnya. Karenanya kesehatan merupakan hak dasar yang apabila dikurangi akan 

mengakibatkan penurunan derajat sebagai manusia.  
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Korelasi lainnya antara hak asasi manusia (HAM) dengan kesehatan banyak dijumpai dalam 

beberapa kejadian. Kasus penganiayaan anak atau istri oleh suami, kekerasan dalam rumah tangga, 

budaya pasung terhadap anggota keluarga yang dianggap kurang sehat jiwanya. Kasus yang sempat 

viral tentang kematian bayi Tiara Debora Simanjorang (4 th) atas dugaan keterlambatan penanganan oleh 

rumah sakit karena persoalan pembiayaan sehingga korban tidak bisa ditangani difasilitas ICU, sehingga 

dianggap kelalaian Rumah Sakit Mitra Keluarga. (Agus Suntoro, kompas.com). Sederet peristiwa tersebut 

mengakibatkan pelanggaran HAM. Sebaliknya beberapa program kesehatan dan pelayanan kesehatan 

dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Program asuransi kesehatan untuk orang miskin (ASKESKIN) 

yang kurang mendapat pengawasan dengan baik sehingga akses masyarakat miskin terhadap kesehatan 

sulit dan terdiskriminasi. Demikian juga kasus dugaan pembuangan pasien lanjut usia, Suparman (65), 

oleh Rumah Sakit Umum Dadi Tjokrodipo (RSUDT) Bandar Lampung. (M.Rizki, 

nicedefault.blogspot.co.id). Peristiwa tersebut juga merupakan pelanggaran HAM sebagai akibat 

kebutuhan pelayanan kesehatan yang kurang baik. Beberapa peristiwa tersebut membuktikan hubungan 

yang tidak dapat dipisahkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia, sebagai hak asasi 

manusia. Oleh sebab itu, kewajiban Negara yang tidak dapat memenuhi hak atas kesehatan 

dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik pada tingkat 

pelaksanaan (commission) maupun pembiaran (omission). 

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia). Dengan demikian HAM lahir secara otomatis, diperoleh sejak kelahiran manusia dan melekat 

dalam diri manusia sampai meninggal. Karenanya HAM merupakan hak dasar manusia yang mutlak dan 

timeless, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak diberikan oleh Negara, kelompok masyarakat 

maupun orang per orang. HAM mempunyai karakteristik yang universal sehingga berlaku di mana pun 

manusia berada serta bersifat egaliter (berlaku untuk semua orang). Oleh sebab itu, berdampak luas 

ketika kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, pemenuhan, 

pelindungan dan penegakan HAM akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas. Ketika terjadi 

sengketa atau pelanggaran HAM, upaya penegakkan hukum HAM dilakukan secara struktural melalui 

lembaga-lembaga Negara, pendekatan kultural melalui kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta 

melalui institusional tertentu yaitu Komnas HAM. 
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Sebagai turunan dari hak hidup, kesehatan sebagai hak asasi manusia perlu diatur dalam 

ketentuan yang mengikat secara nasional maupun secara internasional. Beberapa pengaturan tersebut 

tentu saja harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. 

 

1. Landasan yuridis nasional 

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bidang kesehatan sebagai hak asasi 

manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Dijelaskan pula di dalam 

pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

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

memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya, terdapat hak dasar individu (the right of self determination) 

dan hak dasar sosial (the right to health care). Hak dasar individu yaitu hak untuk menentukan nasib 

sendiri. Kaitannya dengan menjaga kesehatan yaitu berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 

menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Sedang hak dasar sosial yaitu 

hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. (Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). 

Ketentuan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bertujuan untuk menjamin 

setiap orang hidup sehat melalui lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. 

Lingkungan yang sehat akan membantu mewujudkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, semua 

pihak baik pemerintah dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat 

dimintakan pertanggung jawaban oleh setiap orang secara hukum melalui gugatan ke pihak penegak 

hukum. Tindakan ini dijamin oleh Negara untuk mempertahankan hak dasar atas kesehatan masyarakat 

melalui lingkungan yang sehat, sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pentingnya lingkungan yang sehat 

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dinyatakan di dalam Pasal 

6 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. 

Usaha meningkatkan derajat kesehatan dapat dilakukan melalui pengobatan dan penyembuhan penyakit 

secara individu serta mengikutsertakan masyarakat melalui usaha pencegahan dan rehabilitasi secara 

terpadu dan berkesinambungan.  

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana amanat pasal 28 H ayat 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, diimplementasikan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hak 

atas kesehatan menurut penjelasan undang-undang tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan 

http://www.juliwi.com/


 
 Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
 Edisi 05 No. 02, April - Juni 2018, p.78 - 94 
 ISSN: 2355-4118    

84 
 

kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Pelayanan kesehatan dibutuhkan sejak anak dalam kandungan sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua dan keluarga bertanggung 

jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Orang tua dan keluarga juga 

mempunyai kewajiban mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam 

kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. Beberapa penyakit terindikasi mengakibatkan 

cacat permanen, misalnya Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome (AIDS), Tuberculosis (TBC), kusta, dan polio. Dengan demikian, setiap orang mempunyai hak 

untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, aman, bermutu dan terjangkau dalam arti 

tidak meninggalkan kualitas pelayanan. Menurut Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH MH, pelayanan kesehatan 

ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama (dalam suatu organisasi) untuk 

meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan 

kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat. Selanjutnya dikatakan 

bahwa pemerintah dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk: 

a. menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat 

b. membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat public goods, misalnya imunisasi dan pemberantasan 

berbagai penyakit menular 

c. membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut 

Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang. Tidak terkecuali terhadap 

seseorang yang telah dicabut hak kemerdekaaannya karena putusan Pengadilan. Seorang Warga Binaan 

di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani serta berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. (Pasal 14 ayat (1) huruf b dan d Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Walaupun hak ini dilaksanakan dengan 

memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Warga Binaan, dengan demikian pelaksanaannya 

dalam batas-batas yang diizinkan. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban memberikan dan 

menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai perlakuan khusus perlu diberikan 

kepada para manula, ibu hamil, penyandang cacat, dan anak-anak dengan cara memberikan penyediaan 

fasilitas dan sarana kemudahan/kelancaran, pelayanan yang baik, keamanan yang terjaga, serta 

kesehatan, dan keselamatan. Kemudahan dan perlakuan khusus tersebut tercantum dalam Pasal 41 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara empiris, kewajiban ini 

masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak angka kematian karena kurang pengobatan, termasuk 

kematian ibu hamil, bayi dan balita masih relatif tinggi, kekurangan gizi atau gizi buruk, KB dan program 

kesehatan reproduksi belum merata, pembangunan tata perkotaan masih sering mengabaikan 
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lingkungan sehat, penyakit menular dan berbahaya (TBC, Diare, DBD, Malaria, HIV/AIDs) belum teratasi 

dengan baik, sistem jaminan kesehatan nasional (melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BPJS) 

yang belum tertata dan belum dipahami dengan baik oleh masyarakat serta akses pelayanan kesehatan 

yang masih perlu ditingkatkan, seperti program kesehatan/puskesmas keliling. Sederet permasalahan 

tersebut tentunya menjadi ‘PR’ bagi pemerintah dan masyarakat yang harus diikhtiarkan pemecahannya. 

Dengan begitu, pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyediakan fasilitas 

kesehatan. 

Berbicara tentang fasilitas kesehatan, tidak terlepas dari ketersediaan obat murah. Dalam hal ini 

pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan perhatian 

terhadap hak kesehatan masyarakat, melalui pertama impor parallel atas obat. Pasal 167 huruf a 

menyatakan bahwa impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk farmasi 

dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi demikian dimungkinkan dan tidak melanggar 

hak eksklusif Pemegang Paten, dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pengecualian importasi produk farmasi ini adalah untuk menjamin 

adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi 

kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat 

mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Di samping 

kebijakan impor parelel, pemerintah juga mengecualikan atas obat-obatan yang diproduksi atas hasil 

penelitian ketika paten akan kadaluwarsa. Ketentuan ini dinamakan provisi bolar. Kebijakan kedua ini 

terdapat dalam Pasal 167 huruf b, bahwa produksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya pelindungan paten dengan tujuan untuk proses 

perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah pelindungan paten dimaksud berakhir. Artinya, produk 

farmasi yang 5 (lima) tahun akan berakhir masa pelindungan patennya, dapat dilakukan litbang untuk 

menghasilkan produk farmasi baru. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya produk 

farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa pelindungan paten. Ketiga, adanya lisensi-wajib untuk 

memproduksi produk farmasi yang diberi paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia. 

Produk farmasi dimaksud antara lain bahan pembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit. Ketentuan 

ini terdapat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bahwa Menteri Hukum 

dan HAM dapat memberikan lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di 

Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia, serta 

dapat memberikan lisensi-wajib untuk mengekspor produk farmasi yang diberi paten dan diproduksi di 
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Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari Negara berkembang 

atau negara belum berkembang. 

Penyediaan fasilitas kesehatan ini juga tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 

kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang 

komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Tanggung jawab 

Pemerintah atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi 

upaya kesehatan perorangan, yang saat ini telah difasilitasi oleh BPJS. Dengan demikian, dukungan dan 

bantuan masyarakat dalam program jaminan kesehatan sangat diperlukan dan menjadi suatu kewajiban. 

Bahkan pemerintah (dan swasta) diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada seseorang yang 

memerlukan penanganan kesehatan sangat serius sehingga membutuhkan penanganan darurat. 

Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan bahwa: 

(1)  Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, 
wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan 
kecacatan terlebih dahulu. 

(2)  Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta 
dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. 

 

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 

minimal 5% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara di luar gaji. Sedangkan pemerintah daerah 

provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 171 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya, berdasar Pasal 6 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab untuk: 

a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;  

b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;  

d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara 

profesional dan bertanggung jawab;  
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e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan 

yang dibutuhkan masyarakat;  

g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat; 

h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar 

biasa;  

i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan 

j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. 

Pada dasarnya Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan 

karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan 

teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan 

yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Adapun Rumah Sakit menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tugas utama Rumah 

Sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan fungsinya 

sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu: 

a.  menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit;  

b.  memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna 

tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;  

c.  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan 

kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan  

d.  menyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam 

rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan.  

Dalam menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan, diharapkan dapat terjadi 

keseimbangan hubungan antara pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Hak atas informasi (the 

right of information) kesehatan juga melekat pada diri seseorang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 dan 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 7 menyatakan bahwa  setiap 

orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan 

bertanggung jawab. Sedangkan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh 

http://www.juliwi.com/


 
 Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
 Edisi 05 No. 02, April - Juni 2018, p.78 - 94 
 ISSN: 2355-4118    

88 
 

informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang 

akan diterimanya dari tenaga kesehatan.  

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan, menjaga dan meningkatkan kesehatan juga 

diperlukan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menjaga kesehatan setiap orang, kesehatan masyarakat 

dan pembangunan berwawasan kesehatan. Sebaliknya, setiap orang sebagai anggota masyarakat 

mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang 

sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Perhatian pemerintah melalui nawacita juga menekankan adanya 

peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa. ‘Kami akan menjamin pemenuhan 

hak atas kesehatan’ dalam penekanan 42 (empat puluh dua) prioritas utama kebijakan penegakan 

hukum Nawacita. 

  

2. Aspek Internasional  

Berbagai ketentuan internasional di bidang HAM mengatur tentang kesehatan dan pentingnya 

pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Penegasan diskriminasi ini dipertegas dalam pembukaan 

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR), 

yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dengan Resolusi 217 A (III). 

Dinyatakan dalam pembukaan tersebut adanya pengakuan atas derajad dan martabat serta hak yang 

sama tanpa diskriminatif, tidak dapat dicabut oleh seseorang, sekaligus sebagai landasan adanya 

kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. 

Selanjutnya terkait dengan kesehatan, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

kesehatan mencakup tidak hanya bebas penyakit/tubuh lemah, juga mencakup fisik, mental (enjoy, tidak 

ada pertentangan kejiwaan, toleransi dan tidak gampang emosi) dan sosial (perasaan aman, damai & 

sejahtera). Hal ini berarti adanya sehat secara pribadi dan sehat secara sosial, yang merupakan aspek 

pokok dalam HAM. Dalam instrumen HAM internasional, hak atas kesehatan diatur melalui Pasal 25 ayat 

(1) DUHAM. yang menekankan pentingnya standar hidup yang layak dan jaminan kesehatan. Dinyatakan 

dalam pasal 25 ayat (1) tersebut bahwa: 

 Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and  well-being of 
himself and of his family, including food, clothing, housing  and medical care and necessary 
social services, and 
(Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk 
dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan 
serta pelayanan sosial yang diperlukan); dan  
 

 the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age 
or  other lack of livelihood in circumstances beyond his control.    
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(berhak atas jaminan pada saat pengangguran, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, 
mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang 
berada di luar kekuasaannnya). 

 

Dalam kaitan dengan itu, Pasal 12 Konvensi International tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

(Kovenan EkoSoB) juga mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai 

dalam kesehatan fisik dan mentalnya. Konvensi International tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

(Convention on the Rights of Social, Economic and Culture), ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 

A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 

11 Tahun 2005. Adapun upaya untuk mewujudkan hak tersebut, negara wajib melaksanakan tindakan 

antara lain:  

(1) menyusun ketentuan-ketentuan untuk melakukan pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian 

anak serta perkembangan anak yang sehat;  

(2) melakukan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;  

(3) melakukan pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit 

lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; dan   

(4) penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal 

sakitnya seseorang.  

Penerapan hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan 

mental, perlu diperhatikan 4 (empat) komponen. Pertama, ketersediaan, yaitu tersedianya seluruh fasilitas 

pelayanan kesehatan, adanya barang dan jasa pelayanan kesehatan yang cukup serta berbagai program 

dan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Kedua, aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa 

yang tersedia tersebut harus dapat diakses oleh setiap orang dengan cara dapat diakses oleh semua 

orang, terutama oleh masyarakat yang marginal; dapat diakses secara fisik dengan aman bagi semua, 

terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal; dan dapat diakses secara ekonomi, artinya bahwa 

pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi 

oleh semua orang termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial yaitu masyarakat miskin yang 

wajib dibebani biaya lebih murah dibandingkan dengan masyarakat kaya; serta akses informasi, yaitu 

mencari dan membagi informasi dan ide tentang masalah kesehatan. Terkait dengan hal ini, Carlos 

Correa menyampaikan bahwa Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2001/33 tentang Akses terhadap 

pengobatan dalam konteks pandemik seperti HIV / AIDS, memberikan mandat kepada negara untuk 

mengadopsi hukum internasional yang berlaku, termasuk perjanjian internasional untuk menjaga 

keterbatasan obat-obatan secara preventif, kuratif atau paliatif atau teknologi medis yang aman, efektif 

dan terjangkau serta memperhitungkan akibat dari hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi 

kesehatan fisik dan mental.(Slamet Yuswanto, 2017: 153). Ketiga, penerimaan terhadap fasilitas 
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kesehatan, barang dan pelayanan sesuai dengan budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu, 

kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, dan sensitif terhadap gender. Keempat, kualitas. Fasilitas 

kesehatan maupun barang dan jasa harus tersedia dalam kualitas yang baik, seperti personil yang secara 

medis berkualitas, obat-obatan dan fasilitas rumah sakit yang baik dan tidak kedaluwarsa, air minum 

aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai. 

Dengan demikian hak atas standar kesehatan tidak hanya meliputi faktor ekonomi dan sosial 

dalam mencapai kehidupan yang sehat, melainkan mencakup unsur penentu kesehatan seperti makanan 

dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi 

kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat. Oleh sebab itu, mempekerjakan orang yang 

dapat merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat 

mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. (Pasal 10 ayat 

(3) Kovenan EkoSoB). 

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Negara anggota kovenan untuk mewujudkan 

hak tersebut di atas yaitu melakukan upaya: 

a. pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; 

b. perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; 

c. pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, 

d. endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; 

e. penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal 

sakitnya seseorang. 

Secara singkat bahwa kovenan EkoSoB mengatur adanya penghormatan yaitu tidak ada 

gangguan pelaksanaan hak, dengan mengupayakan hukum yang melindungi masyarakat di bidang 

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan bebas dari diskriminasi etnis, bahasa, ras dan gender; 

pelindungan yaitu mencegah tindakan pelanggaran, dengan melakukan tindakan pencegahan dari 

perilaku diskriminatif yang membatasi akses bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya; 

dan pemenuhan yaitu penyediaan kebijakan dan sumber daya, dengan melakukan pemenuhan sarana 

prasarana di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang kesejahteraan lainnya. Upaya menghilangkan 

diskriminasi, termasuk diskriminasi rasial diatur dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination/CERD). Konvensi Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 

resolusi nomor 2106 (XX) pada tanggal 21 Desember 1965 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia 

melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965. Pasal 5 huruf e (iv) Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial memberikan mandat kepada Negara anggota untuk 
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melarang dan menghapuskan semua bentuk diskrimnasi rasial serta menjamin hak setiap orang, 

terutama menikmati hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan pelayanan sosial. 

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang untuk memperolehnya, sehingga tidak 

diperbolehkan adanya diskriminasi. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional 

Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women). Konvensi ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 12 menyatakan bahwa: 

(1). Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus 

diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin 

diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga 

berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. 

(2). Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat (1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin 

kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa 

sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta 

pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.        

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa:  

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus 
disktiminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikutserta 
dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-
laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak : 
(a) untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala 

tingkat. 
(b) untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk 

penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana. 
(c) untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial. 
 
Kepedulian terhadap kesehatan juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang telah 

mendunia, setidaknya dilakukan di Khazaktan maupun Bangladesh. Deklarasi tentang Pelayanan 

Kesehatan (Declaration of Primary Health Care) yang dicetuskan di Alma-Ata, Khazaktan pada tahun 

1978 mengenalkan untuk ertama kali slogan Health for all. Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 muncul 

sebagai tonggak utama abad ke-20 di bidang kesehatan masyarakat, dan ini mengidentifikasi perawatan 

kesehatan primer sebagai kunci pencapaian tujuan Kesehatan untuk Semua. 

Di dalam deklarasi tersebut juga ditegaskan peran Negara untuk melindungi dan mempromosikan 

kesehatan yaitu dengan memberikan hak kesehatan kepada masyarakatnya berupa penyediaan 

makanan dan gizi yang berkecukupan, air bersih dan sanitasi untuk kesehatan lingkungan, pelayanan ibu 

dan anak, imunisasi, pengobatan dan penyediaan obat dan penyediaan program pendidikan kesehatan 

serta penyediaan pelayanan kesehatan primer. Gerakan tentang kepedulian kesehatan juga dilakukan 
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oleh Majelis Kesehatan Rakyat (People’s Health Assembly) yang telah menelurkan piagam rakyat untuk 

kesehatan. Piagam ini dirumuskan berdasarkan pandangan rakyat dan organisasi kemasyarakatan dari 

seluruh dunia, dan pertama kali disetujui dan mulai disahkan pada pertemuan di Savar, Bangladesh, pada 

bulan Desember 2000. Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk mendukung penerapan hak untuk 

sehat, menuntut pemerintah dan organisasi internasional melaksanakan kebijakan dan menghormati hak 

untuk sehat, membangun gerakan masyarakat agar kesehatan dan HAM masuk dalam undang-undang 

serta melawan eksploitasi kebutuhan kesehatan rakyat.  

 

D. KESIMPULAN 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pernyataan ini telah dikuatkan dalam berbagai 

ketentuan baik nasional maupun internasional. Secara nasional, diatur melalui Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Paten. Sedangkan dalam tataran internasional, bidang kesehatan juga diatur dalam berbagai konvensi 

internasional seperti Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita 

(Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), Konvensi Internasional 

Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Convention On The Elimination Of All 

Forms Of Racial Discrimination 1965), dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan 

Budaya (International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights), serta Deklarasi Alma-Ata, 

Khazaktan tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan (Declaration of Primary Health Care). Keseluruhan 

ketentuan di bidang kesehatan tersebut telah sinkron dengan semangat pelindungan, pemenuhan, dan 

penghormatan hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal 

Declaration of Human Rights/UDHR). 
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