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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tukang Gigi diartikan sebagai orang yang mempunyai 

kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan tanpa 

mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan dan dasar 

ilmu pengetahuan kedokteran gigi tetapi melakukan pekerjaan 

menggunakan alat yang besar kesamaannya dengan dokter gigi.  

Tukang gigi diartikan sebagai pelaku usaha karena karena dalam 

melakukan pekerjaannya yaitu menawarkan jasa kepada 

konsumennya. Tukang gigi sebagai pelaku usaha menyediakan 

jasa yang diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan 

jasanya dan tukang gigi yang menyediakan jada dapat 

memperoleh laba dan kepuasan konsumen atas produknya (jasa 

tukang gigi). 

Aturan pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan peraturan 

terbaru mengeai tukang gigi yaitu Permenkes No 39 Tahun 2014 

tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan 

Tukang Gigi. Dalam permenkes tersebut telah diatur kewenangan 
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dan standar pekerjaan tukang gigi. Namun pengetahuan tukang 

gigi di Kota Semarang mengenai adanya Permenkes No 39 Tahun 

2014 masih sangat rendah. Rendahnya pengetahuan tukang gigi 

dapat menyebabkan pada tindakan yang dapat membahayakan 

bagi kesehatan konsumen.  

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Tukang gigi di Kota 

Semarang baik yang mempunyai surat ijin praktik maupun yang 

tidak memiliki surat ijin praktik telah melakukan pekerjaan diluar 

kewenangannya. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 

Permenkes No 39 Tahun 2014 bahwa tukang gigi dilarang 

melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut. Tukang gigi 

di Kota Semarang baik tukang gigi yang memiliki ijin praktik dan 

tukang gigi yang tidak memiliki ijin praktik belum memenui standar 

pekerjaan tukang gigi sebagaimana yang telah diatur dalam 

Permenkes No 39 tahun 2014. Ketidakpatuhan tukang gigi dalam 

memenui standar pekerjaannya didasarkan pada faktor 

ketidaktahuan mengenai aturan tersebur, ketidaksanggupan dana 

dalam penyedia beberapa sarana yang seharusnya dan tidak 

adanya rasa tanggungjawab untuk melakukan pekerjaan sesuai 

standar yang telah diatur. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tukang gigi yang 

melakukan pekerjaan diluar kewenangannya seperti mencabut 

gigi, tambal gigi dan pasang kawat gigi termasuk dalam unsur 
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perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Hal tersebut 

dikarenakan tukang gigi melakukan perkerjaan yang bukan 

semestinya mereka kerjakan, sehingga perbuatan tersebut adalah 

unsur kesengajaan. Maka model tanggung jawab hukum adalah 

tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 

kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 

KUHPerdata. Berdasarkan hukum perdata pertanggungjawaban 

tukang gigi didasarkan atas kesalahan (liability without based on 

fault) , dimana tukang gigi melakukan kesalahan dengan unsur 

kesengajaan karena seseorang melakukan sesuatu yang 

merugikan orang lain. 

3. Undang-Undang  No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah bentuk perlindungan hukum atas barang/jasa 

yang di terima oleh konsumen. Undang-undang tersebut bertujuan 

untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku 

usaha. Tindakan tukang gigi yang melakukan praktik di luar 

kewenangannya merupakan tindakan yang melawan hukum. Pada 

dasarnya tukang gigi hanya diperbolehkan membuat dan 

memasang gigi tiruan dari bahan akrilik. Namun pada kenyataan 

banyak tukang gigi yang melakukan pencabutan gigi, pemasangan 

kawat gigi, penambalan gigi serta perawatan gigi lainnya yang 

biasa dilakukan oleh dokter gigi. Hal tersebut menimbulkan 

kerugian bagi konsumen karena tukang gigi tidak melakukan 
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sesuai standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sementara itu konsumen yang menderita 

kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban tukang gigi. 

Konsumen dapat menempuh dua cara penyelesaian sengketa 

konsumen yaitu melalui jalur pengadilan dan jalur di luar 

pengadilan.  

Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap 

tukang gigi, pembinaan tukang gigi diarahkan untuk menjamin 

perlindungan kepada masyarakat, pembinaan tersebut dapat 

berupa supervisi secara periodik dan pengarahan dan/atau 

penyuluhan secara periodik. Sedangkan pengawasan ditujukan 

agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar 

kewenangannya yang telah ditetapkan dalam PERMENKES No 39 

Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan 

Pekerjaan Tukang Gigi. Jika terjadi pelanggaran pemerintah dapat 

memberi sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan 

izin sementara dan pencabutan izin tetap. 

 

 

 

 

 

 



109 
 

B. SARAN 

1. Untuk Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan 

di wilayah kota Semarang untuk melakukan pembinaan superivisi, 

penyuluhan dan pengawasan secara berkala kepada Tukang Gigi 

di Wilayah Kota Semarang. 

2. Untuk tukang gigi di Wilayah Kota Semarang dapat mengetahui 

dan mematuhi kewenangan dan risiko pekerjaannya  serta 

bertanggungjawab atas jasa  diberikan kepada konsumen sehingga 

menghindari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. 

3. Untuk konsumen tukang gigi harus dapat berfikir kritis dalam 

memilih pelayanan kesehatan gigi, dimana konsumen tahu akan 

perbedaan antara tukang gigi dan dokter gigi serta resiko yang 

mungkin terjadi dari perawatan yang diterima sehingga menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan pengobatan kesehatan di bidang 

kesehatan gigi dan mulut supaya mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang baik dan tidak berisiko. 

  


