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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Tukang gigi adalah “pekerja yang melakukan pekerjaan di 

bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen 

Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen 

Kesehatan”.1 Adapun definisi lain dari tukang gigi yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1  

menyebutkan bahwa “Tukang Gigi adalah setiap orang yang 

mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan 

lepasan”. 

Keberadaan tukang gigi di Indonesia kian hari bertambah pesat. 

Hampir seluruh wilayah Indonesia dapat dengan mudah dijumpai 

tempat praktek tukang gigi dengan ciri terpasang gambar gigi putih dan 

gusi merah menyala. Tukang gigi menyediakan jasa pelayanan 

kesehatan di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat 

sebagai konsumennya. Jasa tukang gigi banyak memberikan manfaat 

kepada masyarakat di Indonesia meskipun pelayanan kesehatan 

konvensional telah berkembang seperti dokter gigi.  

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai 

pada bulan Juni 2016 wilayah Kota Semarang memiliki sekitar 428 

                                                             
1
 Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan. Jakarta : 

Remadja Karya CV, hlm 144. 
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dokter gigi. Jumlah penduduk wilayah Kota Semarang sekitar 1,7juta 

jiwa, maka rasio jumlah dokter gigi dibanding penduduknya adalah 

1:3972 jiwa. Apabila mengacu pada indikator Indonesia sehat 2010, 

setiap dokter gigi seharusnya dapat melayani sekitar 10.000 pasien. 

Data tersebut menyatakan bahwa wilayah Kota Semarang bisa 

dikatakan cukup memiliki dokter gigi.  

Jumlah rasio dokter gigi dibanding penduduk di atas 

menunjukkan bahwa seharusnya seluruh masyarakat sudah cukup 

memiliki dokter gigi dan tidak memerlukan tukang gigi lagi, tetapi di 

wilayah Kota Semarang jumlah tukang gigi masih sangat banyak bila 

dilihat dari papan iklan tukang gigi yang ada di pinggiran jalan Kota 

Semarang. Namun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota 

Semarang bahwa tukang gigi yang terdaftar dan memiliki surat ijin 

sampai pada tahun 2015 hanya berjumlah 18 tukang gigi saja. 

Jasa di bidang kesehatan gigi yang diberikan tukang gigi 

merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan tradisional yang 

dijadikan sebagai alternatif pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah 

mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan salah satunya adalah 

pengobatan tradisional2 dimana definisi pelayanan kesehatan 

tradisional dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

berbunyi : 

                                                             
2
Yuningsih, Rahmi, 2012. Pengobatan Tradisional di Unit Pelayanan Kesehatan. Info 
Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012.  
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“Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada 
pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris 
yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai 
dengan norma yang berlaku dimasyarakat”. 

 
Pelayanan kesehatan tradisional/alternatif menjadi pilihan 

konsumen sebagai komplementer terhadap pelayanan kesehatan 

konvensional. Jasa pelayanan kesehatan tradisional semakin berperan 

dan berkedudukan penting dalam mewujudkan kemandirian 

masyarakat dalam bidang kesehatan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

menyebutkan bahwa hingga 65% dari penduduk negara-negara maju 

telah menggunakan pengobatan tradisional.3  

Pelayanan kesehatan tradisional sudah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan dipercaya 

sebagai alternatif untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka dari itu 

pelayanan kesehatan tradisional sangat sulit untuk dihilangkan 

keberadaannya. Upaya kesehatan secara tradisional  yang dilakukan 

oleh penyelenggara jasa seperti tukang gigi menggunakan cara lain di 

luar ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan, keahlian tukang gigi 

tersebut didapatkan secara turun temurun hanya berdasarkan 

pengalaman dan bukan berdasarkan penelitian ilmiah yang 

dipertanggungjawabkan. Pemberi jasa pelayanan kesehatan 

tradisional merasa memiliki keahlian sendiri dan dari keahlian teman 

sejawat lainnya, maka ia bertanggung jawab atas pemberian 

                                                             
3
Depkes Republik Indonesia. 2007. Kebijakan Obat Tradisional NasionaI. Jakarta : 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
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pelayanan berdasarkan asas saling tolong-menolong dengan 

keyakinan saling membutuhkan dan rasa ketergantungan satu sama 

lain.4 

Pada hakikatnya profesi tukang gigi dan profesi dokter gigi 

berbeda, karena tukang gigi hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan 

tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, sedangkan dokter gigi 

mempelajari semua tentang gigi dan mulut termasuk jaringan-jaringan 

penyangga gigi. Ruang lingkup dokter gigi adalah di daerah mulut 

dengan ilmu yang cukup banyak tentang geligi dan rongga mulut serta 

hubungannya dengan organ di luar mulut. Tukang gigi juga berbeda 

dengan tekniker gigi yang berprofesi membantu dokter gigi dalam 

pekerjaan laboratorium. Tekniker gigi melakukan pekerjaan 

laboratorium dengan pengawasan dan arahan dokter gigi dengan 

dasar pengetahuan tekniker gigi yang didapatkan dari sekolah 

Akademi teknik/laboratorium Kedokteran Gigi, bukan keahlian yang 

didapatkan secara otodidak atau turunan seperti tukang gigi.5 

Dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan 

Tukang Gigi. Aturan tersebut mengatur mengenai wewenang, larangan 

                                                             
4
 Tengker, F., 1991, Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian, Bandung : Nova, 

hlm.15. 
5
  Sarnizia Meutuah, 2009, Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan 

Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Di Kota Medan Tahun 2008, USU Repository : Medan, 
hlm.30. 
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dan perizinan tukang gigi. Pengertian tukang gigi dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 adalah mereka 

yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan 

kesehatan gigi yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan kedokteran gigi serta tidak memiliki izin menteri 

kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.  

Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 juga mengatur mengenai 

kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan 

dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. 

Adapun larangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 339 

Tahun 1989 sebagai berikut : 

“Melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun; 
melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/ 
mahkota/ tumpatan tuang dan sejenisnya; menggunakan obat-
obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik 
sementara maupun tetap; melakukan pencabutan gigi, baik 
dengan suntikan maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-
tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan.”  

 
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Praktik Kedokteran 

Nomor 29 Tahun 2004, kemudian Kementerian Kesehatan 

menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 339 

Tahun 1989. Pencabutan permenkes tersebut menyebabkan kerisauan 

masyarakat yang berprofesi sebagai tukang gigi karena apabila 

mereka tetap melaksanakan pekejaan sebagai tukang gigi, maka 
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mereka terancam sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 78 Undang-Undang Praktik kedokteran Tahun 2004. 

Dampak dari pencabutan Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 

menjadikan pekerjaan tukang gigi adalah pekerjaan yang tidak legal 

mengakibatkan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang gigi tidak 

lagi dapat melakukan pekerjaannya dan kehilangan mata pencaharian. 

Para tukang gigi merasa hak mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak sebagai warga negara terhampas. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, 

tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 apabila tukang gigi bekerja dengan izin dari Pemerintah. 

Putusan MK tersebut menjadi pertimbangan dikeluarkannya 

Permenkes terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, 

Pekerjaan Tukang Gigi.   

Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 dikeluarkan dengan 

pertimbangan upaya pengobatan berdasarkan ilmu atau cara lain 

daripada ilmu kedokteran dan dalam rangka memberikan perlindungan 

kepada masyarakat penerima jasa tukang gigi, oleh karena itu tukang 

gigi harus dibina, diawasi dan mempunyai izin pemerintah dalam 

melakukan pekerjaannya supaya tidak membahayakan kesehatan 

masyarakat. Tukang gigi melakukan pekerjaan upaya penyembuhan 

dan pemeliharaan menggunakan cara dan alat yang besar 
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kesamaannya dengan kedokteran gigi, akan tetapi tidak memiliki 

pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, maka pekerjaan para 

tukang gigi perlu diawasi dan dibina agar tidak merugikan masyarakat.6 

Di Indonesia pemasangan gigi palsu dapat dilakukan oleh 

tukang gigi dan dokter gigi namun ada perbedaan dalam kewenangan 

berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang 

Gigi Pasal 6 angka (2) berbunyi : 

“Pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya berupa: a. Membuat gigi tiruan sebagian dan/atau penuh 
yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi 
ketentuan persyaratan kesehatan; dan b. Memasang gigi tiruan 
sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing 
acrylic dengan tidak menutupi sisa akar”.  

 
Pekerjaan tukang gigi di luar wewenangnya dan secara tidak 

profesional dengan tawaran biaya yang murah sangatlah berisiko bagi 

masyarakat penerima jasa tukang gigi. Tukang gigi melakukan 

pekerjaan dengan menyediakan jasa yang dijual kepada masyarakat 

sebagai konsumennya, maka tukang gigi dapat dikatakan pelaku 

usaha sebagai penyedia jasa (penyelenggara usaha). 

Adapun tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan : 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

                                                             
6
 Simanjuntak, B. Gomgom. 2015. Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 40/PUU-X.2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surabaya : Fakultas Ilmu sosial 
Universitas Negeri Surabaya. 
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badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.” 
 

Jasa yang disediakan tukang gigi diperuntukkan kepada 

masyarakat yang membutuhkan jasa tukang gigi untuk memenuhi 

kebutuhannya, begitu pula tulang gigi sebagai pelaku usaha 

membutuhkan konsumen untuk membeli segala produk jasa yang 

disediakan untuk memperoleh laba dan kepuasan konsumen atas 

prodaknya (jasa tukang gigi). Konsumen tukang gigi merupakan orang 

yang menerima jasa tukang gigi, dimana konsumen tukang gigi 

diartikan sebagai konsumen akhir. Menurut Az. Nasution, konsumen 

akhir merupakan setiap orang alami yang mendapatkan dan 

menggunakan barang dan/atau jasa ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga yang barang 

dan/jasa tersebut tidak dapat diperdagangkan kembali.7 

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk di perdagangkan.” 

 
 

                                                             
7
 Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit 

Media, hlm. 13. 
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Hubungan antara tukang gigi sebagai pemberi/penyedia jasa 

dan konsumen penerima jasa terbentuk karena adanya kesepakatan. 

Kesepakatan dalam kontrak terapeutik terbentuk saat konsumen 

memberikan persetujuannya pada tukang gigi untuk melakukan 

tindakan penyembuhan (diartikan sebagai jasa) setelah tukang gigi 

memberikan penjelasan kepada konsumen tersebut.  

Hubungan timbal balik yang terjadi antara pelaku usaha dan 

konsumen jasa, sering kali tidak sesuai dengan harapan konsumen, 

dimana konsumen menjadi pihak yang dirugikan atas barang ataupun 

jasa yang diterima atau dimanfaatkannya. Posisi konsumen menjadi 

lemah dikarenakan konsumen hanya menerima dan menikmati barang 

dan/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dimana pelaku usaha 

memiliki keleluasaan untuk menentukan segala macam 

kepentingannya sedangkan konsumen terbatas jangkauan 

pengetahuannya atas informasi tentang sifat dan mutu jasa yang 

diterimanya.8 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang 

memberikan kepastian hukum terhadap konsumen maupun pelaku 

usaha. Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa hak konsumen 

adalah “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

                                                             
8
 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Cetakan 1, Jakarta : 

Visimedia, hlm. 30 
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mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Namun konsumen penerima 

jasa tukang gigi tidak mendapatkan hak tersebut diatas, dimana 

konsumen telah menjadi korban pelayanan praktek tukang gigi di luar 

wewenangnya. 

Hukum perlindungan konsumen tidak hanya berlaku pada 

masyarakat selaku konsumen saja, tetapi menyangkut aturan-aturan 

guna mensejahterakan masyarakat sebagai pelaku usaha mempunyai 

hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Demikian konsumen 

dan tukang gigi sebagai pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban 

masing-masing.9 

Dilihat dari kewenangan tukang gigi yang diatur dalam 

Permenkes No 39 Tahun 2014, banyak praktek tukang gigi telah 

menyalahi ketentuan tersebut. Praktek tukang gigi merupakan praktek 

yang tergolong bebas, dahulu tukang gigi hanya melayani 

pemasangan gigi palsu saja tetapi fakta saat ini papan nama tukang 

gigi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya menyimpangan 

kewenangan seperti pemasangan kawat gigi (behel), penambalan gigi, 

penyambungan gigi, dan pencabutan gigi yang semestinya menjadi 

kewenangan dokter gigi.  

Salah satu contohnya penyimpangan yang dilakukan tukang gigi 

yaitu melakukan pencabutan gigi pada konsumennya. Konsumen 

mencabut giginya ditujukan untuk selanjutnya dipasang gigi tiruan 

                                                             
9
 Celina Tri S.K., 2014, Hukum Perlindungan Konsumen,Ed.1, Cetakan 1, Jakarta : Sinar 

Grafika, hlm. 1 
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pada tukang gigi, namun setelah gigi dicabut oleh tukang gigi dapat 

terjadi pendarahan yang tak berhenti pada gusinya hingga akhirnya 

konsumen dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan 

lebih lanjut. Kesalahan dalam pekerjaan tukang gigi dapat 

menyebabkan kerusakan dalam gigi dan jaringan sekitar rongga mulut, 

serta bisa menyebabkan penyebaran infeksi di sekitar gigi dan rongga 

mulut.10 Kejadian seperti itu tentu mencederai hak konsumen untuk 

mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang menyebabkan kerugian 

materi maupun fisik. 

Tukang gigi yang melakukan perawatan gigi selayaknya dokter 

gigi dengan menggunakan alat-alat menyerupai alat kedokteran gigi 

tanpa adanya kompetensi sangat beresiko bagi kesehatan konsumen 

tukang gigi, karena tukang gigi tidak memiliki bekal ilmu kedokteran 

gigi yang sesuai dengan kaidah medis sehingga memungkinkan 

banyak terjadi kesalahan dan kealpaan yang merugikan konsumennya. 

Pelayanan tersebut tanpa kaidah medis karena tukang gigi tidak 

pernah mempelajari langsung pada gigi yang terdapat dimanusia, 

                                                             
10

Sitohang, Santi Magdalena dkk. 2014. Tanggung Jawab Tukang Gigi Terhadap 
Konsumen Penerima Layanan Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota 
Bengkulu. Bengkulu : Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu. 
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sehingga mereka tidak pernah tahu dan belajar mengenai aspek medis 

terkait dengan alat-alat yang mereka pergunakan.11 

Tanggung jawab tukang gigi terhadap konsumennya menjadi 

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sebagai penerima jasa 

yang pada prinsipnya adalah hubungan hukum keperdataan, berarti 

setiap perilaku yang merugikan konsumen harus diselesaikan secara 

perdata. Namun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen mengatur pula sanksi administratif untuk 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif yang 

dimaksud diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, dimana sanksi administratif yang dapat dijatuhkan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah berupa penetapan 

ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana khususnya KUHP hal 

mengenai praktek tukang gigi maupun dalam perspektif Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak diatur secara 

khusus tentang malpraktik yang dilakukan oleh tukang gigi yang tidak 

dapat dikatakan seorang dokter ataupun seorang tenaga kesehatan. 

Pekerjaan tukang gigi bertentangan dengan Pasal 73(2) Undang-

Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004  tentang Praktik 

Kedokteran yang berbunyi : 

                                                             
11

Pinasthika W. S, Flavia. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerima 
Layanan Jasa Ortodonti Oleh Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Perlindungan 
Konsumen dan Hukum Kesehatan. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
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“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara 
lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah 
dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi 
dan/atau surat izin praktik”  

 
Berdasarkan Pasal 73(2) Undang-Undang No 29 Tahun 2004, 

tukang gigi yang melakukan pekerjaannya dapat dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 29 Tahun 

2004 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah).  

Praktek tukang gigi di luar wewenang melanggar Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang 

Gigi. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

melanggar hukum yang secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 

1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut”. Kerugian dapat dilaporakan oleh setiap warga 

negara yang mengetahuinya atau orang yang dirugikan haknya 

kepada penegak hukum untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku. Pasal 1366 KUHPerdata menerangkan bahwa “setiap 

orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kurang hati-hati”. 
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Praktek yang dilakukan tukang gigi di luar wewenang pekerjaan 

tukang gigi juga ditentang oleh Organisasi Profesi. Organisasi profesi 

yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Gigi 

Indonesia (PPGI).  PDGI  menilai pelayanan tukang gigi yang ada saat 

ini tidak berdasarkan pada pemahaman dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.  

Namun masih banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan 

diluar wewenangnya walaupun sudah ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan 

pelayanan kesehatan non medis seperti tukang gigi ini juga tetap 

tinggi.  

Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang 

masih rendah, sementara harga jual jasa dokter gigi dan dokter gigi 

spesialis yang semakin mahal. Selain itu, faktor proses pengerjaan 

tukang gigi yang relatif lebih singkat atau dapat dibilang instan 

dibandingkan dengan berobat pada dokter gigi yang menyebabkan 

pasien lebih merasa efisien mempercayakan pengobatan giginya ke 

pelayanan jasa non medis ini. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

bentuk pertanggungjawaban tukang gigi yang memberikan jasa 

pelayanan kesehatan gigi di luar kewenangan yang telah diatur dalam 

perundang-undangan khususnya tukang gigi di Kota Semarang. 
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Adapun judul penelitian ini adalah ”Tanggung jawab Hukum 

Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Konsumen Penerima Jasa 

Tukang Gigi Di Kota Semarang”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan tukang gigi di 

Kota Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku ? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum pekerjaan tukang gigi terhadap 

konsumen penerima jasa tukang gigi di Kota Semarang ?  

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen penerima jasa 

tukang gigi di Kota Semarang ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari perumusan masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan tukang gigi di 

Kota Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

2. Mengetahui tanggung jawab hukum pekerjaan tukang gigi terhadap 

konsumen penerima jasa tukang gigi di Kota Semarang  
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3. Mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen penerima jasa 

tukang gigi di Kota Semarang 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian  ini sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum 

kesehatan pada umumnya serta mengenai perlindungan 

konsumen penerima jasa kesehatan pada khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang pertanggungjawaban 

hukum di bidang pelayanan kesehatan 

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penelitian- penilitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi 

masukan kepada semua pihak yang membutuhkan 

pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan 
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dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam 

upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum kesehatan 

b. Bagi Tukang Gigi, diharapkan mengetahui dan mematuhi 

kewenangan dan risiko pekerjaannya  serta bertanggungjawab 

atas jasa  diberikan kepada konsumen.  

c. Bagi konsumen, diharapkan menjadi pertimbangan dalam 

pemilihan pengobatan kesehatan di bidang kesehatan gigi dan 

mulut supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan 

tidak berisiko. 

d. Bagi peneliti, menjadi wahana untuk mengembangkan 

penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

hukum kesehatan yang diperoleh 

 

E. METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan adanya suatu metode 

penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian dilakukan terhadap 

keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat yang bertujuan 

untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian menuju pada 
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identifikasi masalah (problem-identification) dan pada akhirnya menuju 

ke penyelesaian masalah (problem-solution).12 

Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan pendekatan ilmu-

ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala, 

atau hukum sebagai law in action. Penelitian ini mengkaji persepsi dan 

perilaku hukum orang dan masyarakat dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian primer di lapangan, serta membahas aspek-aspek sosial 

yang melingkupi gejala hukum tertentu. 

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan yang 

berkaitan dengan hukum kesehatan atau aturan dalam upaya 

kesehatan, yang pada dasarnya merupakan cabang dari ilmu hukum 

dan sangat berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peraturan 

yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, 

Pekerjaan Tukang Gigi. Sedangkan faktor sosioligisnya adalah 

tanggung jawab hukum pekerjaan tukang gigi terhadap konsumen 

penerima jasa tukang gigi. 

                                                             
12

 Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Jakarta : 
Remadja Karya CV, hlm 10. 
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Adapun dalam penelitian ini berusaha melihat fakta pelaksanaan 

pekerjaan tukang gigi sesuai kewenangannya yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Penelitian ini pun akan melihat 

bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen tukang gigi 

yang telah menerima jasa dari tukang gigi. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang diambil, maka spesifikasi 

penelitian yang digunakan dalam penelitiam ini adalah eksplanatoris. 

Bersifat eksplanatoris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan gejala-gejala hukum yang sudah ada berdasarkan 

pengetahuan dan pengertian yang sudah ada untuk menerangkan 

sebab akibat diantara berbagai variabel. Peneliti hanya menyiapkan 

beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer 

berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.13  

Dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana tanggung jawab 

hukum pekerjaan tukang gigi terhadap konsumen penerima jasa tukang 

gigi di Kota Semarang. Metode ini menggambarkan peraturan-

peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori 

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Analisis dari data yang 

diperoleh diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan 

dalam usulan penelitian ini. 

                                                             
13

 Nachmias, David dan Nachmias, Chava, 1987, Research Methods in the Social 
Sciences, Third Edition, New York: St. Martin’s Press, hlm. 10-5. 
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3. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. 

1) Variable bebas (Independent) adalah merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya 

variabel terikat (dependent).14 Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah tanggung jawab hukum pekerjaan 

tukang gigi di Kota Semarang. 

2) Variabel Terikat (dependent) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.15 Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah  konsumen penerima jasa tukang gigi. 

b. Definisi Operasional 

1) Tanggung jawab hukum tukang gigi : kesadaran tukang gigi 

akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun 

yang tidak disengaja dan wajib menanggung akibat segala 

sesuatunya sesuai aturan hukum yang berlaku.  

2) Pekerjaan Tukang Gigi : Membuat gigi tiruan sebagian 

dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic 

yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan 

                                                             
14

 Sugiyono, 2010, Statistik Untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta, hlm. 4 
15

 Ibid, hal. 5 
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memasang gigi tiruan sebagian dan/atau penuh yang terbuat 

dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa 

akar. 

3) Risiko : suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak 

berarti maupun kerugian besar berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup akibat dari suatu peristiwa yang terjadi 

selama selang waktu tertentu. 

4) Konsumen : adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan 

pihak lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

 

 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

dari narasumber atau langsung dari sumber pertama di lapangan 

melalui penelitian. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian.
16

 Data sekunder di 

bidang hukum dapat dibedakan menjadi : 

                                                             
16

 Tampil Anshari, 2009, Metodologi Penelitian Gukum Penulisan Skripsi, Medan : 
Pustaka Bangsa Press, hlm. 30 
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a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir. Bahan hukum 

Primer antara lain : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen 

5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga 

Kesehatan 

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan 

Tukang Gigi.  

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1872 Tahun 2011 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi 

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339 Tahun 1989 

tentang Pekerjaan Tukang Gigi 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berhubungan erat 

dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk 
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membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder adalah buku/literatur, pendapat pakar 

hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, 

kamus hukum dan majalah yang menjadi tambahan bagi peneliti 

yang berkaitan dengan penelitian ini.17 

 

 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan sampel merupakan proses memilih suatu 

bagian subyek penelitian yang respresentif dari suatu populasi. 

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian.18 Subyek 

penelitian merupakan faktor utama yang harus ditentukan sebelum 

kegiatan penelitian dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Tukang Gigi di Wilayah Kota Semarang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

                                                             
17

 Abdurahman, 2009, Sosiologi dan Metodelogi Penelitian Hukum, Malang : UMM Press, 
hlm. 25 
18

 Arikunto, Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 
Rineka Cipta, hlm. 173. 
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Non Random Sampling dengan teknik Purposive Sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu.19  Sampel 

yang ditentukan dalam penelitian ini adalah tukang gigi yang memiliki 

izin dan tukang gigi yang tidak memiliki izin dengan tujuan 

membandingkan tanggung jawab tukang gigi yang memiliki ijin dan 

tidak memiliki izin sehingga dapat dilihat perbedaan tanggung jawab 

dari keduanya, dan konsumen tukang gigi yang memiliki izin dan tidak 

memiliki izin. 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Studi Lapangan (Field research) yaitu dengan mengadakan 

wawancara kepada responden sebagai teknik pengumpulan 

data primer. 

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 

dengan sumber data (responden).20  

Wawancara yang dilakukan merupakan kegiatan 

memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui 

proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan yaitu 

proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber 

dan responden. 

                                                             
19

 Op.cit, hlm. 51. 
20

 Adi Rianto, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, hlm. 72 
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Adapun yang menjadi responden adalah : 

1) Tukang Gigi di Kota Semarang terdiri dari 9 tukang gigi 

yang memiliki izin dan 9 tukang gigi yang tidak memiliki izin. 

2) Konsumen tukang gigi yang ada di lokasi penelitian terdiri 

dari 10 konsumen tukang gigi yang memiliki izin dan 10 

konsumen tukang gigi yang tidak memiliki izin. 

Adapun narasumber dalam penelitian ini : 

1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang 

2) Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen 

(LP2K) Kota Semarang 

 

b. Studi Kepustakaan (Library research) yaitu dengan membaca, 

mempelajari dan menganalisa buku-buku yang berhubungan 

dengan tanggung jawab tukang gigi dalam pelaksanaan 

pekerjaan berisiko terhadap konsumen sebagai data sekunder. 

 

6. Metode Analisis Data 

a. Pengolahan data  

Setelah semua data yang diperlukan didapat melalui teknik 

wawancara terkumpulkan secara lengkap, maka data tersebut 

disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dilakukan analisis 

data. Pengolahan data dengan cara mengelompokkan data yang 

diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada responden. 
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b. Analisa data 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, 

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau 

makna suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.21 

Data dianalisa baik data primer dan data sekunder mencapai 

kejelasan dan interpretasi dari masalah yang dibahas secara logis 

dan sistematis dari data hasil penelitian. Data dideskripsikan 

dengan menelaah, menggambarkan, menguraikan kemudian 

menjelaskan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan 

penelitian.

                                                             
21

 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Grafindo 
Persada, hlm. 30 
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KERANGKA KONSEP 

Kerangka berpikir merupakan alur untuk menggambarkan 

secara umum atau garis besar cara berpikir terhadap permasalahan 

yang diteliti dan diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 
 

UU No 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan 

 
 

UU No 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik 

Kedokteran 
 

Permenkes No 39 Tahun 2014 
Tentang Pekerjaan Tukang Ggi 

Pelaksanaan Pekerjaan 
Tukang Gigi 

 

Perlindungan Konsumen Tukang 
Gigi 

 

UU No 8 Tahun 
1999 Tentang 
Perlindungan 
Konsumen 

 

Peran 
Pemerintah dan 
Serikat Tukang 
Gigi Indonesia 

 

Tanggung jawab 
Tukang Gigi 
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F. Penyajian Tesis 

Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika 

penulisan tesis sehingga dapat menggambarkan apa yang akan ditulis 

bila penelitian ini dilakukan. Rencana penyajian tesis ini terdiri dari 

empat BAB yang ditulis secara naratif sebagai berikut : 

a. BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini penulis menyajikan berupa latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, penyajian tesis, serta jadwal 

penelitian. 

b. BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bagian akan diuraikan secara sistematis tentang kata-

kata kunci yang dikumpulkan dari kepustakaan, yang ada 

hubungannya dengan judul penelitian dan perumusan masalah 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasan 

yang sifatnya terpadu, mencakup risiko pekerjaan tukang gigi 

terhadap konsumen tukang gigi di Kota Semarang serta 

kewenangan pekerjaan tukang gigi. 

d. BAB IV Penutup 

Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan berupa pernyataan 

singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahan; dan juga 
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meliputi saran yang ditujukan kepada para peneliti dalam bidang 

sejenis yang ingin melanjutkan atau memperkembangkan 

penelitian sejenis. 

 

  


