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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 menyatakan pengertian 

mengenai kesehatan  adalah kondisi sehat secara mental, sosial maupun 

jiwa dan raga yang membuat hidup lebih berguna dari segi perekonomian 

maupun sosial. Pengertian dari pasien itu sendiri seperti yang di jelaskan 

Pasal 1 UU No. 29 Tahun 2004 adalah seseorang yang ingin mengetahui 

tentang kesehatannya guna mendapatkan perawatan yang dibutuhkan baik 

langsung maupun tidak oleh tenaga kesehatan. 

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara pasien dan konsumen, 

pendapat yang di kemukakan oleh Az. Nasution yaitu konsumen 

merupakan seseorang dengan menggunakan serta membeli jasa dan juga 

barang demi kebutuhan hidup. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen memiliki pengertian konsumen yaitu 

“Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

masyarakat dan bukan di perdagangkan”. 
1
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Sedangkan, pengertian pasien menurut UU No.36 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa : 

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima 

dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. 
2
 

Pada UU No.36 Tahun 2009 juga banyak mengatur tentang 

penyelenggaraan pengobatan tradisional
3
, dimana pengertian dari 

pelayanan kesehatan tradisional dalam Pasal 1 UU. No. 36 Tahun 2009 

berbunyi : 

“ Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan 

dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan 

turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat”.  

Pasien dewasa ini masih memilih pelayanan tradisional sebagai 

pengganti dari pelayanan kesehatan konvensional. pelayanan kesehatan 

tradisional saat ini memiliki peranan penting didalam mewujudkannya 

kemandirian kesehatan masyarakat. Masyarakat telah mempercayai 

pelayanan tradisional sebagai alternatif pelayanan untuk melakukan 

perawatan atas suatu penyakit yang dialami, sehingga keberadaan nya 

sangat sulit dihilangkan.  

                                                           
2
 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

3
 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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Dalam hal ini tukang gigi adalah orang yang memberikan 

pelayanan tradisional sebagai alternatif dari dokter gigi. Tetapi tukang 

gigi tidak memiliki ilmu yang didapat melalui proses pendidikan 

layaknya dokter gigi atau perawat gigi. Tukang gigi hanyalah orang yang 

memiliki pengetahuan dan skill yang didapatkannya secara turun 

temurun.
4
 Berdasarkan asas tolong menolong maka pelayanan kesehatan 

tradisional dengan keahlian sendiri memberukan pelayanan kepada orang 

lain.
5
 

Dalam perjalannnya tukang gigi memiliki peraturan dalam hal ini 

PERMENKES No.53/DPK/1/K/1969 dan PERMENKES 

No.339/MENKES/PER/V/1989. Didalam peraturan tersebut terdapat juga 

bentuk peraturan terhadap tukang gigi dalam hal larang, bentuk 

kewenagan, juga pengurusan perizinan, yaitu : “ Melakkukan penambalan 

gigi dengan tambalan apapun; melakukkan pembuatan dan pemasangan 

gigi tiruan cekat/mahkota/tumpatan tuang dan sejenisnya; menggunakan 

obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik sementara 

maupun tetap; melakukkan pencabutan gigi, baik dengan suntukan 

maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-tindakan secara medis 

termasuk pemberian obat-obatan.”  

Akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang No.29 

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka pemerintah melalui 

                                                           
4
 Sarnizia Meutuah, 2009, Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu dengan Pemanfaatan 

Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008, Medan: USU Repository 
5
 Tengker, F., 1991, Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian, Bandung: Nova 
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PERMENKES No.1871/MENKES/PER/IX/2011 untuk mencabut dari 

peraturan yang sebelumnya. Keputusan pemerintah dengan mencabut 

peraturan tersebut membuat tukang gigi yang melakukkan peraktek dapat 

terancam sanksi pidana dalam pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004.  

Dalam hal ini seluruh tukang gigi mengeluhkan dampak dari 

pencabutan peraturan oleh pemerintah menjadikan tukang gigi kehilangan 

mata pencarian. Pada akhirnya tukang gigi melakukkan protes terhadap 

masalah tersebut dan mengatakan bahwa mereka berhak untuk hidup 

layak dan mendapatkan pekerjaan sebagai warga negara. Oleh karena 

protes yang diberikan maka pemerintah menurut putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 40/PUU-X/2012, menyatakan bahwa mereka bukan 

melakukan pelanggaran dari UU No.29 Tahun 2004 dengan syarat tukang 

gigi harus mendapatkan izin dari pemerintah.  

Dari dikeluarkannya putusan tersebut menjadikan dasar dari 

pemerintah mengeluarkan PERMENKES No. 39 Tahun 2014 tentang 

pembinaan, pengawasan serta perizinan dari pekerjaan tukang gigi. 

Permenkes tersebut dikeluarkan dengann berbagai pertimbangan dimana 

untuk melindungan masyarakat pengguna pelayanan tukang gigi dengan 

cara selalu diawasa dan dibina.
6
 

                                                           
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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Dalam pemasangan gigi palsu tukang gigi perlu dilakukann 

pengawasan berdasarkan Permenkes No.39 Tahun 2014 dalam pasal 6 (2) 

berbunyi: 

“ pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksudkan 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”.  

Dengan aturan diatas masih juga banyak tukang gigi yang bekerja 

tidak sesuai dengan apa yang diatur. Kejadian yang menimpa pasien 

tukang gigi yang habis dilakukkan pencabutan pada giginya yang 

menyebabkan komplikasi berupa pendarahan. Sehingga karena kurang 

nya pengetahuan tukang gigi mengenai masalah tersebut maka tukang 

gigi membawanya ke ygd untuk penanganan lebih lanjut. Terlihat dari 

kesalahan tersebut dapat menyebabkan dari timbulnya infeksi pada pasien 

hingga kemungkinan terburuknya pasien tersebut meninggal. 

Pelayanan yang diberikan tukang gigi dulu hanya melakukkan 

pemasangan gigi palsu saja tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi 

yang terjadi adalah melakukkan penyimpangan dari Permenkes No.39 

Tahun 2014 dimana tukang gigi melakukan perawatan pemasangan behel 

gigi, penambalan pada gigi, bahkan melakukan pencabutan gigi yang 
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seharusnya menjadi tugas dari dokter gigi. 
7
 Tukang gigi yang melakukan 

pekerjaan diluar kewenangannya  kalau dilihat dari perspektif hukum 

sangat bertentangan dengan Pasal 73(2) UU No.29 Tahun 2004 yaitu: 

“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”.  

Maka tukang gigi yang bekerja selayaknya dokter atau dokter gigi 

dapat diberikan hukuman pidanan dengan penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima pulih 

juta rupiah).
8
 Dalam hal ini juga tukang gigi yang bekerja tidak sesuai 

dengan kewenangannya dikenakan pasal 1365 KUHPerdata yaitu: 

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.  

Masih tingginya tingkat masyarakat yang menggunakan 

pengobatan tradisional, menjadikan faktor kesehatan tradisional sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan masalah ekonomi. Dimana 

tukang gigi dinilai lebih murah dibandingkan dengan perawatan yang 

dilakukan oleh dokter gigi. Selain itu proses pengerjaan yang dilakukan 

                                                           
7
 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 
8
 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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tukang gigi lebih cepat dibandingkan dengan dokter gigi dengan lamanya 

proses pembuatan dan mahalnya biaya. 

 

Dari uraian diatas maka penulis mengambil sebuah judul 

penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Penerima 

Pelayanan Tukang Gigi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Demak”.  
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari latarbelakang diatas, penelitian mendapatkan rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi pasien penerima 

pelayanan tukang gigi di Kabupaten Demak? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan 

tukang gigi di Kabupaten Demak? 

3. Bagaimana peran Organisasi Profesi dan Lembaga Pembinaan dan 

Perlindungan Konsumen Indonesia terhadap pelaksanaan pelayanan 

tukang gigi di Kabupaten Demak? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Hasil dari rumusan maslah yang ada didapatkan tujuan dari penelitian 

sebagai beritkut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien penerima pelayanan 

tukang gigi di Kabupaten Demak. 

2. Untuk mengetahui bemtuk Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan 

pelayanan tukang gigi di Kabupaten Demak. 

3. Untuk mengetahui peran organisasi profesi dan Lembaga Pembinaan 

dan Perlindungan Konsumen Indonesia terhadap pelaksanaan pelayanan 

tukang gigi di Kabupaten Demak. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Diharapkan hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menghasilkan manfaat untuk mengembangkan ilmu 

hukum kesehatan dan dapat memperbanyak referensi dan literatur dalam 

bidang pelayanan kesehatan . 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan hasil dan solusi mengenai masalah 

yang diteliti dalam upaya mempelajari serta memahami ilmu hukum 

khususnnya hukum kesehatan. 

b. Dari hasil penelitian ini sebagai sarana penulis untuk membentuk 

pola pemikiran dan mampu mengembangkan serta menerapkan ilmu 

hukum kesehatan yang didapatkan. 
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E. KERANGKA PEMIKIRAN 

a. Kerangka Konsep 

Kerangka pikir merupakan gambaran dari alur berifikir secara 

umum atau garis besar terhadap permasalahan yang diteliti dalam 

bentuk bagan atau skema. Kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 
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b. Kerangka Teori 

1) Hukum Kesehatan  

Pengertian dari hukum kesehatan merupakan segala bentuk 

peraturan hukum yang  langsung pada pemberian pelayanan 

kesehatan dan bentuk penerapan pada hukum pidana,perdata, serta 

administrasi. Didalam hukum kesehatan telah mengatur dari hak serta 

kewajiban dari setiap penerima maupun penyelenggara pelayanan 

kesehatan, baik itu masyarakat ataupun perorangan. 
9
 

Dalam hukum kesehatan terdapat pula asas hukum, dimana 

definisi asas hukum itu sendiri adalah bentuk dari dasar-dasar norma 

menjadi turunan dari ilmu hukum positif, sedangkan menurut ahli 

yaitu Eikema Hommes berpendapat norma hukum yang pasti tidak 

bisa dikaitkan dengan asas hukum, dan juga diperlukan pandangan 

hukum ataupun sebagai petunjuk.
10

 

Didalam ilmu kesehatan terdapat bebrapa asas hukum, yaitu :
11

 

a) “Sa science et sa conscience” adalah bahwa kecerdasan seorang yang 

merupakan ahli dalam bidangnya akan tetapi dilarang bertentangan 

terhadap jiwa kemanusiaannya serta hati nurani yang dimiliki. 

b) “Agroti Salus Lex Suprema” memiliki arti yaitu bentuk hukum 

tertinggi merupakan keselamatan dari pasien 

                                                           
9
 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta 

10
 Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book 

Publisher, hlm.166 
11

 Ibid.,hlm 167 
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c) “Deminimis noncurat lex” adalah dalam hal-hal yang di anggap 

sepele hukum tidak mencampurinya. 

d) “Res lpsa liquitur” adalah faktalah yang berbicara, pada hal ini sering 

diterapkan dalam hal kesalahan tindakan kesehatan yang mana tidak 

membutuhkan bukti yang banyak untuk membuktikan kelalaian 

karena dapat dinilai dengan jelas.  

2) Pasien 

Seseorang yang menerima perawatan medis merupakan 

pengertian dari pasien, pada UU No.29 Tahun 2004 menyebutkan 

pengertian pasien yang merupakan seseorang yang mengeluhkan 

keadaan kesehatan dan ingin mendapatkan perawatan kesehatannya 

baik itu langsung atau tidak dari tenaga kesehatan. Dalam UU No.36 

Tahun 2009 juga di jelaskan tentang pengertian pasien, yaitu: 

“ Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah 

menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut 

secara lengkap”.  
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3) Tukang Gigi 

Tukang gigi dalam melakukkan pekerjaannya hanya 

menggunakan keterampilan, dimana keterampilan tukang gigi adalah 

membuat gigi palsu lepasan dari bahan akrilik untuk rahang penuh 

maupun sebagaian dan juga pemasangannya. Hanya saja tukang gigi 

tidak mendapatkan pendidikan yang formal layaknya dokter atau 

dokter gigi tetapi didapatkannya secara turun temurun, pada 

haikatnya terdapat perbedaan yang jauh antara dokter gigi dan tukang 

gigi.
12

 Tukang gigi memiliki dasar hukum yang mengaturnya yaitu 

Permenkes No.39 Tahun 2014 aturan ini mengatur tentang 

wewenang, perizinan, larangan, pengawasan dan pembinaan terhadap 

tukang gigi. 

Tukang gigi memberikan pelayanannya diwajibkan 

mempunyai izin yang diatur Permenkes No. 39 Tahun 2014 dalam 

pasal 2, yaitu:  

“ (1) Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi 

wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk 

mendapatkan izin Tukang Gigi. 

(2) Tukang gigi yang telah mendapatkan izin tukang gigi sebelum 

Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib mendaftarkan diri kembali 

                                                           
12

 Sarnizia Meutuah, 2009, Op.cit., hlm. 20 
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kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setempat. 

(3) Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 berlaku 

selama 2 tahun dan dapat di perpanjang selama memenuhi 

persyaratan”.  

Tukang gigi dalam pelaksanaan pelayanan juga diatur dalam 

Permenkes No. 39 Tahun 2014 pasal 6, yaitu: 

“(1) Pekerjaan Tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila: a. Tidak 

membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan 

kematian; b. Aman; c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat; dan d. Tidak bertentangan dengan 

norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. 

(2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hanya berupa: a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau 

penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi 

ketentuan persyaratan kesehatan; dan b. Memasang gigi tiruan 

lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing 

acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi”.  

Untuk melakukkan pelayanan tukang gigi wajib memenuhi 

standar yang telah diatur dalam Permenkes No.39 Tahun 2014, 

anntara lain:  

“1. Ruang kerja yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi; 2. 

Mebel air yang bersih dan rapi; 3. Tersedia wastafel, sabun, handuk 
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yang bersih dan air buangan yang lancar dan tidak mencemari 

lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup; 4. Perlengkapan 

untuk memeriksa gigi sesuai lapiran peraturan ini sederhana dan 

steril; 5. Tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana bengkel kerja tukang gigi” 

4) Perlindungan Hukum kepada Pasien 

Mengatur hak-hak dan kewajiban suatu subjek hukum 

merupakan tujuan hukum diciptakan. Selain itu juga hukum memiliki 

fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan masyarakat.
13

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan kepentingan manusia 

adalah fungsi utama hukum.
14

 Agar segala kepentingan manusia itu 

terlindungi, maka hukum itu harus diterapkan. Menurut Satjipto 

Raharjo, didalam melakukkan proteksi terhadap hak seseorang yang 

dirugikan oleh orang yang lainnya dan perlindungan didapatkan 

masyarakat untuk haknya adalah bentuk dari perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum terjadi akibat adanya kepatuhan, pengakuan dan 

adanya dukungan atas hak segenap kelompok,pribadi, maupun 

masyarakat.
15

 Dengan ini pemerintah wajib untuk melakukkan 

perlindungan terhadap setiap warga negara.
16
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 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty 
14

 Marwan, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia 
15

 Koerniatmanto Soetoprawiro, 2003, Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme, Yogyakarta : 

Kanisius 
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 Ridwan. HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 
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Dalam hal ini perlindungan terhadap seluruh warga negara 

khususnya pasien dituangkan dalam peraturan UU No. 36 Tahun 

2009 pasal 58, yaitu : 

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 

yang diterimanya”. 

Dilihat dari ketentuan tersebut maka diketahui bahwa tanggung jawab 

hukum tidak dibatasi hanya pada kelalaian, namun juga kesengajaan 

tenaga kesehatan ataupun tenaga kesehatan tradisional. Maka kerugian 

yang dialami oleh pasien menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan 

dan harus dibuktikan oleh pihak ke tiga. 
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F. 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 

Yuridis sosiologi merupakan metode dari penelitian yang 

dilakukkan, dilakukannya penelitian ini dalam masyarakat yang bertujuan 

menemukan berbagai fakta, serta mengarahkan kepada masalah yang ada 

dan memberikan sebuah solusi terhadap masalah yang ada. Metode ini 

dilakukan dengan pendekatan ilmu sosial uantuk memahami dan mampu 

menganalisis hukum yang merupaka gejala. Faktor yuridisnya adalah 

aturan yang berkaitan erat dengan hukum kesehatan yang pada dasarnya 

turunan dari ilmu hukum secara umum yang memiliki kaitan dengan 

penelitian.  

Dalam penelitian ini yang merupakan faktor yuridis merupakan 

aturan yang memiliki hubungan terhadap hukum kesehatan. Penelitian ini 

membuka pandangan tentang fakta pelayanan tukang gigi sesuai atau 

tidaknya terhadap peraturan yang ada serta bagaimana bentuk dari 

perlindungan hukum kepada pasien yang melakukkan perawatan. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Eksplanatori merupakan sepesifikasi yang digunakan dalam 

penelitian ini, dimana untuk menjelaskan gejala-gejala hukum yang sudah 

ada didasari pengetahuan dan pengertian yang ada untuk menerangkan 

sebab dan akibat diantara variabel.
17

 Metode ini dapat menyediakan 

pengertian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku yang nantinya dapat 

dihubungkan dengan teori yang terdapat dihukum serta dalam praktek dari 

hukum yaitu hukum positif. Dari analisa ini didapatkan solusi berupa 

jawaban dari permasalahan yang merupakan usulan dari penelitian ini. 

3. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian terdapat 2 variabel, yaitu : 

1) Variable bebas merupakan memberikan pengaruh dari timbulnya 

variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

tanggung jawab pelayanan tukang gigi di Kabupaten Demak. 

2) Variabel terikat  

Merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikatnya adalah pasien penerima pelayanan 

tukang gigi. 
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b. Definisi Operasional 

1) Tanggung jawab hukum 

Merupakan tingkah laku secara sadar atas kelakuan yang 

dilakukkan dengan sengaja maupun sebaliknya, wajib untuk 

menanggung segala akibat sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku.  

2) Pasien 

Pasien sendiri dalam UU No.36 tahun 2009 didefinisikan: 

“Setiap orang yang berhak menerima atau menolak sebagian atau 

seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya 

setelah menerima serta memahami informasi mengenai tindakan 

secara lengkap”.  

3) Resiko 

Merupakan kerugian yang dimna kerugian yang berdampak 

kecil maupun bentuk rugi yang berdampak besar yang berpengaruh 

terhadap kehidupan akibat dari pristiwa yang dirasakan dalam 

rentan waktu tertentu. 

4) Perlindungan hukum 

Dalam hal ini hukum dibuat untuk sarana mengatur hak-hak 

serta kewajiban subjek hukum, disamping itu hukum juga berfungsi 

untuk memberikan perlindungan kepada setiap manusia. 
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4. Jenis Data 

Penulis melakukkan pengumpulan dari berbagai jenis data 

diantaranya data primer maupun sekunder. Didapatkan langsung dari 

narasumber atau langsung dari lapangan melalui penelitian merupakan 

data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang 

resi, buku, dan dari hasil penlitian. 

Dalam bidang hukum, data sekunder dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

a) Data dan bahan yang didapatkan dari hukum primer, dimana pustaka 

berisi pengetahuan ilmiah terbaru serta mutahir.  Antara lain contoh 

bahan dan data yang didapatkan dari hukum primer, yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 

2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4) Peraturan Mentri Kesehatan No.39 Tahun 2014 Tentang pembinaan 

dan pengawasa serta perizinan tukang gigi 

5) Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional. 

6) Dan sebagainya.  

b) Bahan yang didapatkan merupakan hukum sekunder termasuk bahan 

hukum sekunder, yang mana ada hubungan terkait bahan hukum primer. 

Contoh dari bahan dari hukum sekunder yaitu buku, literatur, pendapat 
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dari berbagai pakar hukum serta penelitian yang isinya berhubungan 

dengan penelitian.  

c) Data dan bahan yang didapatkan dari hukum tersier, dimana yang 

berasal dari kamus umum, kamus hukum dan majalah yang menjadikan 

tambahan dalam penelitian ini. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik memilih suatu bagian subyek penelitian yang respresentif 

dari suatu populasi merupakan teknik pengumpulan sampel. Dalam hal 

ini subyek penelitian adalah faktor utama yang didahulukan untuk 

kegiatan penelitan. Dalam penelitian ini populasi penelitan yang 

digunakan adalah seluruh tukang gigi di Kabupaten Demak. Sedangkan 

dalam pengambilan sampel teknik Non Random Sampling yang penulis 

gunakan dengan teknik yang dipakai merupakan teknik Purposive 

Sampling, dimana pengambilan sampel yang didasari pada tujuan 

tertentu.  

Tukang gigi yang memiliki izin dan tukang gigi yang tidak memiliki 

izin merupakan sampel dari penelitian ini, dan pasien tukang gigi yang 

memilki izin serta pasien tukang gigi yang tidak memiliki izin.  

Adapun data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode, adalah: 

a) Studi Lapangan 

Metode yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada 

responden sebagai teknik pengumpulan data primer. Dengan 

wawancara ini proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

jalan komunikasi dengan pengumpul data dengan sumber datanya.  

Adapun yang dapat dijadikan responden adalah:  

1) 4 tukang gigi yang memiliki izin serta 9 tukang gigi yang 

tidak memiliki izin 
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2) Pasien tukang gigi yang berada di Kabupaten Demak, yaitu 10 

pasien tukang gigi yang memiliki izin dan 10 pasien tukang 

gigi yang tidak memiliki izin. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 

2) Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen 

Jawa Tengah 

b) Studi Kepustakaan  

Dalam hal ini data penelitian diperoleh dengan membaca, 

mempelajari serta menganalisa dari buku yang berhubungan dengan 

perlindungan hukum pasien sebagai data sekunder. 
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6. Metode Analisis Data 

a. Pengolahan data 

Setelah seluruh data dan bahan ada maka data tersebut disusun 

secara sistematis yang nantinya akan dilakukan analisa data. Pada 

pengolahan data dilakukan secara mengelompokkan data yang 

diperoleh dari wawancara terhadap responden. 

b. Analisa data 

Bentuk analisa yang digunakan secara kualitatif dimana 

memberikan isi dari hukum untuk patokan dalam memperbaiki 

masalah hukum.
18

 Kemudian hasil dari data dianalisa baik data 

sekunder maupun data primer dan dibuatkan interpretasi dari 

masalah yang akan dibahas dengan logis dan sistematis sesuai hasil 

data penelitian. Data dijelaskan dengan menelaah, menguraikan, 

serta menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan 

penelitian ini.  
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G. PENYAJIAN TESIS 

Rencana penyajian tesis ini terdiri dari 4 BAB yang dituliskan secara naratif 

sebagi berikut : 

a. BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini peneliti menyajikan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan , penyajian pada tesis, serta jadwal  yang akan dilaksanakan. 

b. BAB II Tinjauan Pustaka 

Didalam bab ini akan diuraikan dengan cara terperinci setiap kata yang 

telah terkumpul dari kepustakaan, yang mana terdapat hubungannya 

dengan judul penelitan dan perumusan masalah untuk tujuan penelitian. 

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Didalam bagian bab memuat hasil dari penelitian yang dilakukan dan 

memiliki pembahasan berifat mencakup dari resiko dari pelayanan 

tukang gigi terhadap pasien, serta kewenangannya dari tukang gigi. 

d. BAB IV Penutup 

Didalam bagian ini merupakan penutup dimana terdiri dari kesimpulan 

berupa pernyataan singkat dan akurat serta meliputi saran untuk diajukan 

kepada para peneliti dalam bidang yang sejenis yang ingin melanjutkan 

atau mengembangkan penelitian ini. 




