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LAMPIRAN 

Lampiran I  Pedoman wawancara untuk Tukang Gigi 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TUKANG GIGI 

 

Identitas Responden 

No. Responden : _____(diisi oleh peneliti) 

Jenis Kelamin : L/P 

Usia   :_____tahun 

Pertanyaan Terbuka : 

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai tukang gigi ? 

2. Bagaimana anda mendapatkan kealian sebagai tukang gigi ? 

apakah secara turun temurun atau secara otodidak ? 

3. Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan anda 

sebagai tukang gigi ? 

4. Apakah anda pernah membaca dan memahami isi aturan 

Permenkes No 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi ? 

5. Apakah anda melakukan pekerjaan anda sesuai kewenangan yang 

di atur dalam Permenkes No 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan 

Tukang Gigi ? 

6. Jenis perawatan apa saja yang anda layani dalam praktik anda 

sebagai tukang gigi ? 

7. Apakah Dinas Kesehatan Kota Semarang pernah melakukan 

pembinaan dan pengawasan mengenai pekerjaan anda ? 

8. Apakah selama anda bekerja sebagai tukang gigi ada pasien yang 

mengeluh tidak puas ? jika ada, apa yang anda lakukan ? 

9. Apakah selama anda bekerja sebagai tukang gigi ada pasien yang 

menuntut atas jasa yang anda berikan ? jika ada, apa yang anda 

lakukan ? 

10. Apakah sumber penghasilan anda hanya berasal dari pekerjaan 

sebagai tukang gigi ? 
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Lampiran II  Pedoman wawancara untuk konsumen Tukang Gigi 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KONSUMEN TUKANG GIGI 

 

Identitas Responden 

No. Responden : _____(diisi oleh peneliti) 

Jenis Kelamin : L/P 

Usia   :_____tahun 

Alamat  :__________________________________________ 

Pekerjaan  :__________________________________________ 

Pertanyaan Terbuka 

1. Apakah anda pernah datang ke tukang gigi ? jika iya, sudah berapa 

kali anda datang ke tukang gigi ? 

2. Untuk apa anda datang ke tukang gigi ? dan pelayanan apa yang 

anda terima dari tukang gigi ? 

3. Apakah anda mengetahui bahwa tukang gigi berbeda dengan 

dokter gigi ? 

4. Apakah anda mengetahui bahwa Tukang Gigi tidak pernah 

mempunyai Ilmu Kedokteran Gigi ? 

5. Apakah anda mengetahui bahwa ilmu Tukang Gigi didapat secara 

turun temurun atau otodidak ? 

6. Apakah anda mengetahui adanya Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Pekerjaan Tukang Gigi ? 

7.  Apakah anda mengetahui bahwa Tukang Gigi dilarang melakukan 

pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan kawat gigi ? 

8. Apa alasan anda memilih pergi ke tukang gigi ? 

9. Apakah anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 

tukang gigi ? 

10. Apakah pernah ada masalah yang timbul akibat pelayanan yang di 

berikan tukang gigi ? jika iya, apa yang anda lakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut ? 
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Lampiran III  Pedoman wawancara untuk narasumber Dinas 

Kesehatan Kota Semarang 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

 

Kajian yuridis sosiologis Tanggung Jawab Hukum Pekerjaan Tukang Gigi 

Terhadap Konsumen Penerima Jasa Tukang Gigi Di Kota Semarang 

 

Pertanyaan Terbuka  

1. Apakah di Wilayah Kota Semarang masih terdapat tukang gigi ? 

2. Apakah tukang gigi yang ada di kota semarang sudah terdata oleh 

Dinas Kesehatan Kota Semarang ? 

3. Berapa jumlah keseluruhan tukang gigi yang berada di Kota 

Semarang ? 

4. Apakah ada tukang gigi yang mengajukan permohonan surat izin 

tukang gigi ? 

5. Apakah Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah pernah 

mengeluarkan surat izin tukang gigi ? 

6. Berapa jumlah tukang gigi yang sudah memiliki izin tukang gigi dari 

Dinas Kesehatan Kota Semarang ? 

7. Apakah selama ini Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap tukang gigi sesuai dengan 

peraturan menteri kesehatan yang ada ? 

8. Apakah Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pembinaan 

dan pengawasan secara periodik terhadap tukang gigi di Kota 

Semarang ? 

9. Adakah kendala atau hambatan bagi Dinas Kesehatan Kota 

Semarang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

tukang gigi ? Apa yang menjadi kendala dalam hal tersebut ? 
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Lampiran IV  Pedoman wawancara untuk narasumber Lembaga 

Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Kota 

Semarang 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

LEMBAGA PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

Kajian yuridis sosiologis Tanggung Jawab Hukum Pekerjaan Tukang Gigi 

Terhadap Konsumen Penerima Jasa Tukang Gigi Di Kota Semarang 

Identitas Narasumber 

 

Pertanyaan Terbuka 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tukang gigi ? (dalam hal ini 

yang dimaksud adalah keberadaan dan pekerjaan tukang gigi) 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa ada tukang gigi yang bekerja 

diluar kewenangannya yang dapat berisiko pada konsumen ? 

3. Apakah sejauh ini ada konsumen tukang gigi yang mengajukan 

aduan atas jasa yang diberikan tukang gigi ? 

4. Apakah sejauh ini ada konsumen tukang gigi yang mangajukan 

tuntutan terhadap tukang gigi ? 

5. Apakah konsumen tukang gigi pernah menempuh jalur hukum 

apabila terjadi sengketa dengan tukang gigi ? 

6. Bagaimana bentuk perlindungan untuk konsumen tukang gigi ? 

7. Apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap konsumen tukang 

gigi ? 
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Lampiran V  Surat permohonan pengambilan data  
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Lampiran VI  Surat balasan ijin pengambilan data di DKK Semarang 
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Lampiran VII  Surat ijin penelitian ke DKK Semarang 
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Lampiran VIII Surat Rekomendasi Reset dari Kesbangpol 
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Lampiran IX  Surat balasan ijin penelitian di DKK Semarang 
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Lampiran X  Surat ijin penelitian di LP2K Semarang 

 

 


