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1. Mengapa kita membutuhkan public health law? 
 Praktek penanganan wabah dan pandemi secara internasional dibawah

koordinasi organisasi kesehatan dunia atau world health organization atau
WHO selama ini telah mengacu kepada standar regulasi khusus yang
dikenal sebagai IHR (International health regulation).

2. Bila ditilik substansi dari IHR maka akan ditemukan kumpulan norma
hukum yang mengandung larangan dan perintah terkait dengan
penanganan wabah dan pandemi maupun dalam hal promosi kesehatan.

3. Hal ini belum banyak dikenal di Indonesia. Penanganan epidemi selama
ini senantiasa didekati secara sektoral, bidang kesehatan semata dan
didominasi oleh satu kementerian saja.

4. Pelibatan masyarakat tidak optimal. Pendekatan yang digunakan lebih
banyak bersifat kuratif, ketimbang preventif bahkan preemtif.

5. Dalam hal kuratif juga lebih banyak fokus pada tindakan di fasilitas
pelayanan kesehatan, dibandingkan penanganan terhadap masyarakat.

6. Akibatnya biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal dan justru
menimbulkan korban.

7. Hukum berfungsi untuk memelihara tertib dan tatanan sosial.

8. Oleh karena itu, hukum perlu dioptimalkan perannya dalam pencegahan
dan penanganan masalah-masalah masyarakat termasuk dalam hal
kesehatan masyarakat. Namun hal tersebut belum populer di Indonesia.

9. Pada saat terjadinya pandemi Covid-19 inilah kita baru menyadari
pentingnya kebutuhan adanya bidang hukum dalam kaitan dengan
kesehatan masyarakat.

10. Kita telah memiliki Undang undang tentang Wabah, yang perlu direvisi
menyesuaikan dengan kondisi terbaru, karena terbukti tidak efektif dalam
pandemi global Covid-19.



11. Kita juga telah memiliki Undang undang tentang kekarantinaan
kesehatan yang sangat sederhana itu, yang sangat membutuhkan
perbaikan.

12. Kita pun telah memiliki Undang undang tentang Penanganan bencana
yang menyertakan wabah sebagai salah satu bentuk bencana yang harus
ditangani.

13. Selain itu terdapat sejumlah peraturan pelaksana dan peraturan
teknisnya.

14. Namun, belajar dari pengalaman penanganan Covid-19, kita perlu
mengembangkan satu sistem hukum kesehatan masyarakat yang lebih
komprehensif dengan substansi yang tersinkronisasi dengan baik.

15. Kesulitan dan kegamangan yang menandai lahirnya pengaturan
mengenai PSBB misalnya seharusnya tidak terjadi jika UU Kekarantinaan
Kesehatan memiliki rumusan yang jelas dan operasional.
Kekarantinaan Kesehatan seharusnya tidak diatur secara gamang antara
pendekatan biosecurity di perbatasan atau gerbang negara dengan
karantina, pembatasan sosial berskala besar dan penanganan  wabah di
dalam negara.

16. Sebagai negara berpenduduk terbesar nomor empat di dunia dengan
tingkat ekonomi menengah dan jumlah penduduk miskin sekitar 10 persen
dengan berbagai pengalaman wabah, maka sudah pada tempatnya kita
memberikan perhatian yang lebih besar dan investasi yang lebih besar di
sektor kesehatan masyarakat.

17. Melalui forum ilmiah yang terhormat ini, saya mengajak kita semua
untuk memberikan perhatian kepada riset dan penulisan yang mendorong
dirumuskannya suatu draft Undang undang tentang kesehatan masyarakat
sebagai public health law Indonesia yang bisa diadvokasi melalui policy
advocacy pemerintah.


