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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak : 

a. Keberadaan tukang gigi di Kabupaten Demak. 

Wilayah kabupaten demak terdiri dari jumpal penduduk sekitar 1,1 

juta jiwa dengan luas 89,743 km
2 

. Wilayah Kabupaten Demak terdapat 

45 tukang gigi akan tetapi dari seluruh tuknag gigi hanya 4 tukang gigi 

yang telah memiliki izin. Dinas Kesehatan telah melakukkan pendataan 

terhadap seluruh tukang gigi yang berada di wilayah kerjanya. 

Dalam wawancara yang dilakukan kepada kepala Dinas Kesehatan 

mengakui bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini tukang gigi yang telah 

mendapatkan izin sebanyak 4 orang. Dinas Kesehatan mengakui bahwa 

mereka belum menjalankan maksimal tugasnya dalam membina dan 

mengawasi tukang gigi.  

b. Pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 

terhadap tukang gigi 

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kebupaten Demak mengakui belum melakukan tugasnya 

secara maksimal. Dimana tugas pemerintah sebagai pengawas dan 

membina belum dapat dijalankan secara maksimal. Dinas Kesehatan 

mengakui bahwa mereka telah menyusun program untuk melakukan 
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sistem jemput bola terhadap tukang gigi yang belum memiliki izin agar 

segara mengurusnya.  

2. Hasil wawancara dengan 4 tukang gigi yang memiliki izin dan 9 

tukang gigi yang tidak memiliki izin di Kabupaten Demak : 

Dalam penelitian ini penulis melakukkan pengambilan data terhadap 

tukang gigi yang memiliki ijin serta tukang gigi yang tidak memiliki izin. 

Berikut adalah hasil dari wawancara terhadap tukang gigi yang dilakukan : 

Tabel 3. 1 Masa kerja tukang gigi 

Responden Tukang gigi 
Masa Kerja sebagai 

Tukang Gigi (tahun) 

1 ber-SIP  7 tahun 

2 ber-SIP  4 tahun 

3 ber-SIP  12 tahun 

4 ber-SIP  6 tahun 

5 tidak ber-SIP  12 tahun 

6 tidak ber-SIP  21 tahun 

7 tidak ber-SIP  19 tahun 

8 tidak ber-SIP  10 tahun 

9 tidak ber-SIP  21 tahun 

10 tidak ber-SIP  7 tahun 

11 tidak ber-SIP  9 tahun 

12 tidak ber-SIP  15 tahun 

13 tidak ber-SIP  11 tahun 

Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 

Dilihat diatas kita melihat lama waktu yang dihabiskan oleh 

tukang gigi dalam melakukkan pelayanan, dan dapat terlihat dari tabel 

bahwa banyak tukang gigi yang tidak memiliki izin yang telah bekerja 

dari lama. Dari keterangan yang berikan tukang gigi yang memiliki izin 

menyatakan lebih memilih mengurus surat izin di karenakan mereka 

telah mengetahui adanya peraturan yang mengatur pelayanan yang 
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mereka kerjakan. Kebanyakan dari mereka juga memilih untuk 

memenuhi syarat tempat kerja yang sesuai dengan standar dan kriteria 

yang di berikan oleh peraturan yang ada.  

Tetapi hasil yang sebaliknya ditunjukan oleh tukang gigi yang 

tidak memilki izin dimana mereka belum sama sekali mengetahui 

adanya peraturan yang mengatur pelayanan yang mereka kerjakan dan 

sebagian dari mereka belum memiliki tempat yang sesuai standart yang 

ditentukan, kebanyakan dari mereka dalam melakukkan pekerjaannya 

dilakukkan dengan mengelilingi daerah yang menurut mereka memiliki 

potensi untuk mendapatkan kerja.  

Dalam melakukan perawatan, tukang gigi memasang spanduk 

ataupun papan iklan di depan dari tempat praktiknya yang tertulis bentuk 

perawatan apa saja yang dapat dikerjakan oleh tukang gigi, akan tetapi 

sebagian besar dari mereka memasang dalam papan iklan perawatan yang 

seharusnya bukan kewenangannya mereka, seperti mencabut gigi, 

memasang behel pada gigi, membuat gigi palsu, bahkan melakukkan 

penambalan pada gigi yang berlubang. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan bahwa tukang gigi melakukkan pekerjaan diluar 

kewenangannya . 

 

Tabel 3. 2 Tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar 

kewenangannya 

Jawaban 
Tukang Gigi 

(ber-SIP ) 

Tukang Gigi 

(tidak ber-SIP) 

Melakukan 1 9 

Tidak Melakukan 3 0 
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Jumlah 4 9 

Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 

Hasil diatas dilihat seluruh tukang gigi yang tidak memiliki izin 

melakukkan perawatan diluar kewenangannya, sedangkan terdapat 1 

tukang gigi yang berizin yang melakukan tindakan diluar 

kewenangannya. Dalam pelayanan yang diberikan oleh tukang gigi 

seharusnya mereka mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada seperti 

memasangkan dan membuat gigi tiruan sebagian saja.  

Akan tetapi dilapangan yang terjadi tukang gigi melakukan 

pemasangan gigi tiruan dengan adanya gigi yang hanya tersisa akar 

yang sangat membahayakan pasien. Dan juga terdapat tukang gigi yang 

melakukan pencabutan terhadap pasien dan langsung membuatkan gigi 

tiruan kemudian langsung memasangkannya, hal itu diakui merupakan 

keinginan dari pasienn itu sendiri dikarenakan malu karena kehilangan 

giginya.  

Tukang gigi melakukan perawatan diluar kewenangannya dengan 

berbagai macam alasan. Diantara alasan yang diberikan tukang gigi selalu 

mengungkit masalah ekonomi yang mendorong mereka melakukkan 

pekerjaan diluar kewenangannya, tidak hanya itu bahkan dari mereka ada 

yang berprofesi sampingan sebagai tukang cukur dan bahkan sebagai ojek 

online karena kurangnnya pendapatan dari perawatan yang dilakukan 

mereka sebagai tukang gigi. 
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Tabel 3. 3 Tingkat pengetahuan tukang gigi mengenai permenkes no 

39 tahun 2014 tentang pekerjaan tukang gigi 

Jawaban 
Tukang Gigi 

(ber-SIP ) 

Tukang Gigi 

(tidak ber-SIP) 

Mengetahui 4 3 

Tidak Mengetahui 0 6 

Jumlah 4 9 

Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 

Dilihat dari hasil diatas, 4 tukang gigi di Kabupaten Demak yang 

memiliki izin mengetahui mengenai peraturan yang mengatur tentang 

pelayanan mereka, begitu juga terdapat 3 tukang gigi yang tidak 

memiliki izin yang juga mengetahui adanya peraturan tersebut. 

Sedangkan, sebanyak 6 tukang gigi yang tidak memiliki izin, tidak 

mengetahui adanya peraturan yang mengatur dari pelayanan yang 

mereka berikan.  

Tukang gigi mengeluhkan kurangnya sosialisasi yang 

dilakukkan oleh pemerintah terutama Dinas Kesehatan Kabupaten 

Demak menjadi alasan tukang gigi tidak mengetahui adanya peraturan 

yang mengatur tentang masalah tersebut.  

Tabel 3. 4 Keluhan pasien tukang gigi terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh tukang gigi 

Jawaban 
Tukang Gigi 

(ber-SIP ) 

Tukang Gigi 

(tidak ber-SIP) 

Ada 2 4 

Tidak Ada 2 5 

Jumlah 4 9 

Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 
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Dilihat dari tabel diatas terdapat 2 tukang gigi yang memiliki 

izin yang pernah mendapatkan keluhan dari pasiennya, sedangkan 4 

tukang gigi yang tidak memiliki izin juga pernah mendapatkan keluhan 

dari pasien yang telah dilakukan pelayanan. Dari tabel diatas, 

didapatkan hasil dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari 

keluhan yang diberikan pasien tukang gigi untuk tukang gigi yang 

memiliki izin maupun tukang gigi yang tidak memiliki izin.  

Tukang gigi mengakui bahwa apabila terdapat pasien yang 

mengeluh akan hasil yang didapatkan maka tukang gigi langsung meminta 

pasien tersebut untuk datang kembali ke tempat prakteknya untuk 

dilakukkan perbaikan atas keluhannya. Tidak hanya itu bahkan ada salah 

satu tukang gigi yang mengaku keawalahan dan menyerahkan perawatan 

lebih lanjut ke dokter gigi karena terjadi pendarahan yang diakibatkan oleh 

pencabutan yang dilakukkan oleh tukang gigi tersebut. 

Contoh keluhan yang diungkapkan oleh salah satu responden adalah 

berupa: 

a. Pasien merasa sakit setelah melakukan pencabutan gigi, hal tersebut 

dianggap biasa terjadi karena pasien akan merasa sakit atau merasa 

tidak nyaman setelah memakai gigi tiruan itu hanya masalah 

penyesuaian terhadap gigi tiruan.  

b. Pasien merasa gigi tiruan yang dipasang terasa longgar, maka tukang 

gigi menyarankan untuk dipakai sementara setelah satu minggu akan 

diketahui penyebab masalahnya. 
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Namun dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ada tukang 

gigi yang mengaku tidak melakukan pencabutan gigi kepada pasiennya, 

tukang gigi hanya bisa membuat dan memasang gigi tiruan dari akrilik 

maupun porselen. Tukang gigi tidak melakukan pencabutan gigi karena 

sadar hanya seorang tukang gigi bukan dokter gigi, sehingga tidak berani 

mengambil risiko mencabut gigi dengan keuntungan tidak seberapa akan 

tetapi dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pelayanan yang 

dibayarkan oleh pasien. 

3. Hasil wawancara dengan pasien tukang gigi di wilayah Kabupaten 

Demak : 

Tabel 3. 5 Tingkat kunjungan dan kepuasan pasien tukang gigi 

terhadap tukang gigi 

Pasien 
Jumlah kunjungan ke 

tukang gigi 
Puas 

Tidak 

puas 

1 *  1 kali   √ 

2 *  2 kali √   

3 *  2 kali   √ 

4 *  4 kali   √ 

5 *  2 kali √   

6 *  1 kali   √ 

7 *  6 kali  √ 
 

8 *  7 kali   √ 

9 *  3 kali   √ 

10 *  1 kali   √ 

11 **  2 kali √   

12 **  4 kali   √ 

13 **  1 kali   √ 

14 **  1 kali   √ 

15 **  3 kali √   

16 **  2 kali   √ 

17 **  1 kali   √ 
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18 **  1 kali √   

19 **  3 kali √   

20 **  2 kali   √ 

Jumlah      7     13 

Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 

 

Diagram 3. 1 Tingkat kepuasan pasien tukang gigi terhadap tukang gigi 

 Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 

Dari tabel dan diagram diatas maka kunjukan pasien ke tukang 

gig sebagian besar hanya 1 sampai 2 kali yang melakukan perawatan ke 

tukang gigi. Sebanyak 30% pasien yang pernah datang ke tukang gigi 

yang berizin maupun yang tidak berizin mengaku puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Akan tetapi sebanyak 70% dari pasien tukang 

gigi yang berizin maupun yang tidak berizin mengaku tidak puas akan 

pelayanan yang diberikan oleh tukang gigi kepada mereka. Dari 

perbedaan itu dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien 

yang melakukkan perawatan ke tukang gigi masih sangat rendah.  

30% 
PUAS 

70% 
TIDAK PUAS 

Puas

Tidak Puas
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Pasien dalam hal ini menganggap bahwa perawatan yang dilakukan 

oleh tukang gigi adalah sama dengan apa yang dilakukan dokter gigi. 

Dimana mereka mengaku bahwa tariflah yang menjadi faktor utama 

mereka lebih memilih tukang gigi, dan juga dari segi efensiesi waktu 

dimana tukang gigi lebih cepat dalam membuat gigi tiruan dan tidak 

membutuhkan antri yang lama layaknya di dokter gigi. 

Tabel 3. 6 Tingkat pengetahuan pasien tukang gigi tentang batasan 

kewenangan pekerjaan tukang gigi 

 

 

 

 

Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 

 

Tabel diatas menunjukan pengetahuan pasien terhadap batasan 

kewenangan dari tukang gigi masih sangat rendah, bisa dilihat dari data 

sebanyak 19 pasien tukang gigi yang tidak mengetahui adanya peraturan 

yang mengatur tentang batas kewenangan dari tukang gigi, sedangkan 

yang mengetahui adanya peraturan yang mengatur tukang gigi hanya 

terdapat 1 pasien yang mengetahuinya.  

Menurut keterangan dari pasien tukang gigi mereka tidak pernah 

mendapat edukasi maupun sosialisasi yang harusnya diberikan oleh 

pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Sehingga 

pengetahuan yang dimiliki pasien tentang perbedaan tukang gigi dan 

dokter gigi serta apa saja kewenangannya kurang.  

 

Jawaban Pasien tukang gigi 

Mengetahui 1 

Tidak mengetahui 19 

Jumlah 20 
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Tabel 3. 7 Tingkat pengetahuan pasien tukang gigi tentang pengaduan 

ketidakpuasan terhadap pelayanan tukang gigi 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Data primer penelitian yang diolah tahun 2017 

 

Diatas diartikan bahwa pasien tidak mengetahui tentang adanya 

tempat pengaduan terhadap ketidakpuasan yang di terima pasien tukang 

gigi. Dilihat dari 20 pasien tukang gigi seluruhnya tidak mengetahui 

adanya tempat tersebut. Pasien mengaku apabila ada ketidakpuasan yang 

terjadi terhadap pelayanan yang dilakukkan oleh tukang gigi maka, pasien 

langsung mengadukannya kepada tukang gigi tersebut, kemudian tukang 

gigi menyanggupi untuk memperbaiki keluhan yang diterima dari 

pasiennya. Pasien juga mengaku kurangnya sosialisasi dari Dinas 

Kesehatan yang menjadi penyebab utama mereka tidak mengetahui adanya 

tempat untuk melaporkan ketidakpuasan yang dialami oleh mereka. 

  

Jawaban Pasien tukang gigi 

Mengetahui 0 

Tidak mengetahui 20 

Jumlah 20 
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4. Hasil wawancara dengan narasumber dari Lembaga Pembinaan dan 

Perlindungan Konsumen Jawa Tengah : 

Berdasarkan peneltian yang dilakukan, LP2K Jateng menyatakan 

bahwa belum ada laporan yang didapatkan tentang masalah tukang gigi 

terhadap pasiennya hingga saat ini. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa 

pasien yang merasa dirugikan oleh tukang gigi belum ada yang 

melakukkan pelaporan kepada LP2K Jateng.  

Menurut wawancara terhadap Kepala LP2K Jateng menanggapi 

keberadaan tukang gigi yang sudah melekat lama dalam masyarakat. 

Aturan yang telah ada tentang tukang gigi dikembalikan kembali kepada 

pemerintah yang memiliki peran untuk menegakkan aturan yang ada. 

Peran dari LP2K dalam hal ini adalah persoalan yang terjadi antara 

tukang gigi yang tidak memilki izin yang melakukan pelayanan dan 

menyebabkan adanya transaksi atas jasa yang ditawarkan terhadap 

pasien.  

Ketika tukang gigi yang tidak berizin melakukkan transaksi 

terhadap pasien maka terjadilah ikatan transaksional, dimana jasa yang 

ditawarkan sebagai objeknya. Dan apabila pasien yang merupakan 

penerima layanan merasa dirugikan yang disebabkan oleh tukang gigi 

yang tidak berizin maka selanjutnya akan dilakukan tinjauan oleh LP2K 

dengan aspek, pertanggung jawaban mutlak, aspek perjanjian dan juga 

pertanggung jawaban hukum yang ada. 
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Bila adanya pelaporan yang dilakukan oleh pasien yang dirugikan 

maka sengketa terlebih dahulu diselesaikan di luar pengadilan dan apabila 

tidak tercapai kesepakatan, maka bisa dilanjutkan gugatan ke pengadilan 

hukum.  
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B. Pembahasan 

1. Ketentuan Hukum Pelayanan Tukang gigi 

a. Ketentuan Hukum Tukang Gigi 

Dari pengertiannya Tukang Gigi merupakan orang yang memiliki 

kemampuan untuk memasang dan membuat gigi tiruan lepasan maupun 

gigi tiruan penuh. Dalam Permenkes No.39 Tahun 2014 juga telah 

diatur terkait perizinan tukang gigi dalam melakukan pelayanan dimana 

sebagai syarat utama untuk melakukan pelayanannya. Izin yang dimiliki 

adalah bukti tertulis tukang gigi dalam melakukkan pelayanannya. 

Terkait dengan masalah perizinan tukang gigi diatur dalam Permnenkes 

No.39 Tahun 2004 pada pasal 2, yakni:  “(1). Semua tukang gigi yang 

menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk dikeluarkannya izin sesuai 

dengan syarat yang diatur; (2). Tukang gigi yang telah mendapatkan izin 

sebelum peraturan ini berlaku, maka wajib untuk mendaftarkan kembali 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota pada wilayahnya. ; (3). Izin tukang gigi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 

selama memenuhi persyaratan yang ada”. 

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 13 tukang gigi yang 

berada di kabupaten Demak, hanya 4 tukang gigi yang telah memiliki 

izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dalam 

hal ini, sebagian besar tukang gigi yang tidak memiliki izin melakukan 
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pekerjaannya sudah dalam waktu yang lama. Dari keterangan yang 

diberikan tukang gigi yang tidak berizin bahwa mereka tidak 

mengetahui bahwa tukang gigi dapat memiliki izin yang dikeluarkan 

pemerintah. Dari keterangan yang diperoleh, tukang gigi yang tidak 

memiliki izin mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan 

sosialisasi mengenai hal tersebut sehingga pengetahuan akan hal 

tersebut kurang.  

Sesuai dengan pengertian dari tukang gigi menurut peraturan yang 

ada maka pelayanan yang dilakukkan tukang gigi diatur sesuai dengan 

kewenangannya. Berikut adalah aturan yang mengatur tentang 

kewenangan tukang gigi, yaitu: 

“(1) Perkerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila: a.tidak 

membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kematian dan kesakitan; 

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 cuirng acrylic yang memenuhi ketenttuan 

persyaratan kesehatan; dan b.memasang gigi turuan lepasan sebagian 

dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak 

menutupi sisa akar gigi”.  
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Dilihat dari kewenangan yang telah diatur, maka tukang gigi di 

wajibkan melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang jadi pedoman 

pada Permenkes No. 36 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut diatur 

juga batasan kewenangan yang boleh dikerjakan tukang gigi seperti 

diatur dalam Permenkes No.36 Tahun 2014 pada pasal 9, yaitu :  

“(a) melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam 

pasal 6 ayat 2;  

(b) mewakili pekerjaannya kepada orang lain;  

(c) melakukan promosi selain yang diatur dalam pasal 6; (d) 

melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah dari satu daerah kedaerah 

yang lainnya.  

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang kewenagan dan 

batas kewenangan yang dilakukkan oleh tukang gigi, maka tukang gigi 

wajib mematuhinya. Dengan tukang gigi mematuhi peraturan tersebut 

maka keselamatan jiwa dari pasien dapat dipastikan aman.  

Akan tetapi tukang gigi di Kabupaten Demak mengakui butuh 

bantuan dari pemerintah juga untuk memberikan informasi mengenai 

peraturan tersebut agar tukang gigi mengetahui juga batasan 

kewenangannya. 

b. Ketentuan Hukum Pelayanan Tukang Gigi 

Dalam pelaksanaannya tukang gigi diatur dalam Permenkes No.36 

Tahun 2014, dimana pembahasan mengenai batasan dan 
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kewenangannya dijelaskan. Dalam pelaksanaan kerjanya pun diatur 

dalam Permenkes No. 36 Tahun 2014, yakni : 

 “ (1) untuk dapat melakukan pekerjaan tukang gigi harus memiliki izin 

dari Pemerintah.;  

(2) tukang gigi hanya boleh melakukan pelayanan meliputi: a.membuat 

gigi tiruan lepasan sebagian dan/penuh yang terbuat dari 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 pada 

gigi.;  

(3) tukang gigi dalam melakukan pekerjaan tukang gigi dapat bekerja 

sama dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya 

dan tanggung jawab masing-masing.;  

(4) tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya harus mempunyai : 

a.ruang kerja yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi; b.mebel 

air yang bersih dan juga rapi; c.tersedia westafel, sabun, dan juga 

handuk yang bersih serta pembuangan air yang lancar dan tidak 

mencemari lingkungan sekitarnya; d.perlengkapan untuk memeriksa 

gigi yang sederhana sesuai dengan  persyaratan yang ada; e.tempat 

pembuangan sampah yang bersih dan tertutup; dan f. Tukang gigi wajib 

memiliki alat sterilisasi untuk mencegah penularan penyakit”.  

Dengan adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan tukang gigi 

membuat pasien yang menerima pelayanan tukang gigi lebih aman. 
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Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya telah diatur dalam 

peraturan yang mengharuskan tukang gigi memperhatikan dan 

melengkapi segala alat dan bahan yan sesuai dengan standar yang ada 

demi menjaga keamanan serta tidak membahayakan pasien penerima 

pelayanan dan perawatan dari tukang gigi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tukang gigi di Kabupaten 

Demak yang tidak memiliki izin belum melengkapi dan memenuhi 

standar prosedur sebagaimana diatur dalam peraturannya. 

Ketidakpatuhan tersebut terjadi karena tukang gigi yang belum memiliki 

izin memiliki keterbatasan biaya dalam memenuhi alat dan bahan sesuai 

dengan peraturan. Tukang gigi mengakui bahwa mereka menggunakan 

alat yang didaptkan secara turun temurun dimana hanya dilakukan 

pencucian dengan menggunakan alkohol, dan juga menggunakah bahan 

yang paling murah harganya untuk menekan ongkos yang keluar untuk 

membuat gigi tiruan.  

Dalam hal ini tukang gigi yang bekerja diluar kewenangannya harus 

mempertanggung jawabkan segala bentuk pelayanan yang mereka 

kerjakan diluar peraturan yang ada dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan dan memberi ganti terhadap pihak yang dirugikan dalam 

hal ini adalah pasien penerima layanan tukang gigi. Suatu hubungan 

yang terjadi antara tukang gigi dengan pasien hanya terjadi karena 

kesepakatan yang terjadi secara lisan, dimana dibahas mengenai tarif 

pelayanan tanpa diikuti dan di tindaklanjuti oleh perjanjian tertulis 
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kedua belah pihak yang melakukan tanda tangan untuk menandai sebuah 

perikatan.  

Perjanjian menurut KUHPerdata pada Pasal 1313 adalah “Suatu 

perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat diri sendiri kepada 

orang yang lainnya”.  Sedangkan syarat terjadinya suatu perjanjian 

dapat dilihat dalam KUHPerdata pada pasal 1320 : 

 “(1) sepakat mereka yang mengikat dirinya;  

(2) kecakapan untuk membuta suatu perikatan;  

(3) suatu hal tertentu;  

(4) suatu sebab yang halal”.  

Terjadinya pelanggaran kesepakatan disebut wanprestasi, pihak 

dirugikan juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi akan hal tersebut. 

Sedangkan pelanggaran atas undang-undang yang menyebabkan 

kerugian atas orang lain maka disebut sebagai perbuatan melawan 

hukum. Oleh kerana itu dalam pertanggung jawaban hukum dapat di 

kelompokkan dalam dua hal, yakni pertanggung jawaban kontraktual 

atau pertanggung jawaban wanprestasi, dan pertanggung jawaban 

perbuatan melawan hukum.  

Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 9 tukang gigi yang tidak 

memiliki izin dan 1 tukang gigi yang memiliki izin melakukan 

perawatan diluar dari kewenangannya. Pengerjaan diluar 

kewenangannya dapat dilihat dari promosi layanan yang di tawarkan 

oleh tukang gigi dimana membuat pasien merasa ingin datang dan 
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melakukan perawatan ke tukang gigi. Dalam hal ini tukang gigi dalam 

memberikan perawatan memberikan harapan terhadap pasien bahwa 

hasil yang akan di terima bisa memuaskan pasiennya.  

Dalam melakukan perawatannya tukang gigi melakukan perjanjian 

secara lisan tanpa melakukkan perjanjian secara tertulis, dan juga dari 

penelitian yang dilakukan hampir semua tukang gigi tidak menjelaskan 

secara detail mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. 

Bahkan tukang gigi tidak melakukan pencatatan terhadap pasien yang 

datang.  

Pada dasarnya bentuk pertanggung jawaban dalam hukum perdata 

dibagi menjadi dua, diantaranya : 

a) Pertanggung jawaban karena Wanprestasi 

Hubungan hukum yang terjadi dan menimbulkan hak serta 

kewajiban terhadap pihak lain merupakan hubungan kontraktual. 

Dalam pelaksanaannya tidak menjalankan kesepakatan yang 

dilakukan dimna nantinya menyebabkan kerugian maka dapat 

melakukan gugatan Wanprestaasi. Wanprestasi itu sendiri adalah 

tidak dilakukannya kesepakatan oleh pihak yang berjanji. 

Pelaksanaan perjanjian maka timbulah konsekuensi hukum berupa 

adanya pembayaran ganti rugi oleh debitur.
33

  

KUHPerdata mengatur hal ini pada pasal 1244, pasal 1245 dan 

juga dalam pasal 1246, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. 

                                                           
33

 Agustina, Rosa dkk, Op.cit.,hlm4-5 
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Ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab kontaktual akibat 

terjadinya wanprestasi. Dari penelitian yang dilakukan timbul 

hubungan antara pasien dan tukang gigi sejak tukang gigi 

memberikan penawaran perawatan dan menjanjikan hasil seperti 

yang diharapkan oleh pasien. Namun sekitar 70% pasien tukang 

gigi yang berada di Kabupaten Demak merasa tidak puas akan 

pelayanan yang diberikan serta hasil yang tidak sesuai harapan yang 

diberikan.  

Dengan adanya ketidakpuasan tersebut tidak lantas pasien 

langsung malaporkan ketidakpuasan, tetapi pasien meminta terlebih 

dahulu terhadap tukang gigi, dan tukang gigi menerima yang 

menyanggupi untuk dilakukan perbaikan terhadap apa yang telah 

dikerjakan menurut pasien kurang puas.  

b) Pertanggung jawaban karena perbuatan melawan hukum 

Perbuatan yang dilakukan oleh tukang gigi yang melanggar 

hukum harus di pertanggung jawabkan, yaitu sebagai berikut: 

a. Melakukan pelayanan tanpa memiliki surat izin seperti yang 

telah diatur dalam peraturannya. Penelitian yang dilakukkan 

terdapat 9 tukang gigi yang tidak memiliki surat izin. Tukang 

gigi beralasan bahwa dari pihak pemerintah khususnya Dinas 

Kesehatan Kabupaten Demak tidak melakukkan sosialisasi 

tentang peraturan yang mengatur pelayanan, adanya izin yang 

dikeluarkan pemerintah dan juga memberikan penjelasan 
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tentang mekanisme pembuatan izin. Dalam kasus ini dalam 

Permenkes No. 39 Tahun 2014 pada pasal 11 menyatakan 

bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan 

teguran tertulis terhadap tukang gigi yang melanggar dari 

peraturan yang ada.  

b. Melakukan pelayanan diluar kewenangannya dan tidak sesuai 

dengan peraturan yang ada. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan terdapat 9 tukang gigi yang tidak berizin dan 1 

tukang gigi yang memiliki izin yang melakukan pelayanan 

diluar dari kewenangannya. Tukang gigi memberikan 

penjelasan bahwa kurangnya penghasilan menjadikan faktor 

utama dari pelanggaran yang terjadi, bahkan tukang gigi ada 

yang bekerja sebagai tukang cukur dan juga sebagai ojek online 

untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang kurang. Dalam 

peraturan dalam pasal 11 tukang gigi dapat dikenakan sanksi 

administrasi berupa pencabutan izin sementara maupun 

pencabutuan izin secara tetap tergantung dari masalah yang 

ditimbulkan.  

c. Melakukan pelayanan menggunakan alat dan metode 

memberikan pandangan bahwa orang tersebut adalah tenaga 

kesehatan. Ketentuan hukum atas perbuatan tukang gigi 

terkandung di dalam UU No.29 Tahun 2004 pada pasal 73 (2) 

dan dapat dikenakan sanksi yang tegas sesuai dalam pasal 78, 
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yakni dipidanakan penjara paling lama 5 tahun atau denda 

paling banyak 150 juta rupiah. Dan juga pertanggung jawaban 

tukang gigi dalam unsur kelalaian dimana tidak memenuhi 

standar sesuai dengan peraturan yang ada, maka tukang gigi 

dikenakan teguran tertulis, pencabutan izin sementara bahkan 

pencabutan izin secara tetap.  

c) Efektifitas Hukum Pelayanan Tukang Gigi 

Dalam hal ini sebenarnya tukang gigi membutuhkan suatu 

perlindungan atas pekerjaan yang dilakukkannya. Dalam hal inin 

pemerintah memberikan perlindungan hukum yang dibedakan 

menjadi 2, yakni : 

1) Perlindungan Hukum Preventif 

Dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu 

pelanggaran maka pemerintah memberikan perlindungan. 

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah hukum 

preventif,  didapatkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang bertujuan sebagai rambu atau batas dalam mengerjakan 

suatu kewajiban. Dalam hal ini Permenkes No.39 Tahun 2014 

adalah bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh 

pemerintah, dimana dalam peraturan tersebut terdapat 

pengaturan mengenai batasan, larangan seerta standar dari 

pekerjaan tukang gigi.  
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Pelayanan yang dilakukan tukang gigi harus sesuai 

dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014, yaitu: 

“(1) Untuk dapat melakukan pekerjaannya seorang tukang gigi 

harus memiliki surat izin tukang gigi. 

(2) Tukang gigi dalam melakukan pekerjaan dapat bekerja 

sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan tanggung jawab 

dan kewenangan masing-masing. 

(3) Tukang gigi dalam melakukan pelayanan harus mempunyai: 

a. Ruang kerja yang memenuhi persyaratan hygiene dan 

sanitasi; b. Mebel air yang bersih dan rapi; c. Tersedia wastafel, 

sabun, handuk yang bersih dan juga terdapat tempat 

pembuangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta 

tempat sampah yang tertutup; d. Mebel air yang rapih dan 

bersih; e. Tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan; 

dan f. Tukang gigi harus memiliki alat sterilisasi. 

(4) Untuk mencegah penularan penyakit, tukang gigi dalam 

melakukkan pekerjaannya harus: a. Menggunakan masker dan 

sarung tangan sekali pakai; dan b. melaksanakan prinsip teknik 

aseptik dan antiseptik serta hygiene dan sanitasi tempat kerja. 

(5) Tukang gigi harus memasang papan nama tukang gigi 

dengan mencantumkan nama tukang gigi sesuai format terlampir 

  

                                                       Maksimal 1  

TUKANG GIGI 

(NAMA...) 

NOMOR SURAT IZIN: ... 
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                      Maksimal 50  



72 
 

 

2) Perlundungan hukum Represif 

Dari penelitian yang dilakukan tukang gigi dalam 

melakukan perawatan kepada pasien belum ada tuntutan yang 

diterima, hal itu dikarenakan setiap ada keluahan yang 

dirasakan oleh pasien maka pasien langsung datang ke tukang 

gigi dan meminta untuk dilakukan perbaikan terhadap 

keluhannya. Hal tersebut dibenarkan oleh LP2K Jateng yang 

hingga saat ini belum menerima laporan mengenai 

ketidakpuasan oleh pasien tukang gigi. Hal ini dapat terlihat 

dari penelitian yang dilakukan sebanyak 2 tukang gigi yang 

memiliki izin pernah mendapatkan keluhan sedangkan 4 tukang 

gigi yang tidak memiliki izin pernah juga mendapatkan 

keluhan. 

Dari uraian diatas menegaskan bahwa pasien yang menderita 

kerugian oleh tukang gigi tidak ada yang melaporkan masalah 

tersebut. Mereka yang tidak senang dengan hasil yang dilakukkan 

oleh tukang gigi, diminta untuk kembali dan dilakukkan perbaikan 

terhadap keluhan tersebut.  

Dilihat dari data yang diambil harusnya tukang gigi wajib 

untuk memiliki dan mengurus dari izinnya yang didapatkan dari 

dinas kesehatan Kabupaten Demak, karena dengan izin tersebut 
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maka tukang gigi memiliki perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah atas pelayanan yang diberikan kepada pasien. 

2. Asas Perlindungan Hukum 

a. Aspek tukang gigi sebagai tenaga kesehatan  

 

Permenkes No. 36 Tahun 2014 mengartikan tenaga kesehatan 

merupakan seluruh manusia yang berperan dalam kesehatan dimana 

mendapatkan ilmu serta keterampilan dengan mengikuti pendidikan 

kesehatan.
34

 Pengertian yang berbeda juga terdapat dalam UU No.29 

Tahun 2004 dengan mendefinisikan tenaga kesehatan adalah seorang 

dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan secara langsung 

kepada pasien.
35

 Didalam UU No.36 Tahun 2009 pada pasal 59 dan 60 

telah dijelaskan tenaga kesehatan tradisional harus selalu diawasi dan 

dilakukan pembinaan oleh pemerintah, serta harus mendapatkan izin 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten maupun kota tempat 

mereka melakukan pelayanan. Penelitan yang telah dilakukkan di 

Kabupaten Demak terdapat 45 tukang gigi yang berada di wilayah 

tersebut akan tetapi baru 4 tukang gigi yang mempunyai izin resmi dari 

Pemerintah. Sebagian besar tukang gigi yang tidak memiliki izin 

mengakui bahwa mereka tidak mengurus izinnya dikarenakan tempat 

mereka tidak sesuai standar dan belum adanya sosialisasi yang di 

berikan pemerintah yang membuat mereka belum mengetahui bahwa 

mereka sebenarnya bisa mengurus izin ke pemerintah.  

                                                           
34

 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
35

 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
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Tenaga kesehatan dalam melakukkan tidakan pelayanan terhadap 

pasien maka terjadi suatu ikatan terapeutik, dimana perjanjian tersebut 

mencari serts membuat keputusan dinilai benar untuk kesehatan pasien 

dari tenaga kesehatan. Dalam terjadinya perjanjian terapeutik terdapat 

beberapa unsur, diantaranya: adanya subjek perjanjian dimana meliputi 

tenaga kesehatan dengan pasien, adanya objek dari suatu perjanjian, 

adanya persetujuan dan penjelasan atas semua perlakuan medis 

diberikan terhadap pasien, kewajiban pasien untuk membayar setiap 

pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.  

Didalam upaya kesehatan yang dilakukkan bagian pokok yang 

termasuk merupakan transaksi terapeutik. Transaksi tersebut telah 

sering dilakukkan oleh tenaga kesehatan padda umumnya, dimna yang 

mendasarinya dari pemberian pelayanan atas dasar keahlian, ketelitian 

serta ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu kesehatan. Dengan hasil 

akhir mencegah, menyembuhkan serta meringankan penderitaan yang 

dialami oleh pasien tersebut. 

Dari penelitian yang dilakukan, tukang gigi melakukan pelayanan 

dengan tidak memberikan penjelasan terhadap apa yang dikerjakan 

serta tidak melakukan persetujuan secara tertulis. Tukang gigi didalam 

perawatannya terhadap pasien hanya langsung menanyakan keluahan 

lalu melakukan tindakan tanpa memberitahukan atau menjelaskan 

tentang tindakannya tersebut.  



75 
 

Tukang gigi dalam hal ini dapat digolongkan sebagai tenaga 

kesehatan tradisional, yang mana tukang gigi memiliki keterampilan 

yang didapatkannya secara turun temurun untuk membantu 

meningkatkan kesehatan masyarakat. 

b. Perlindungan hukum pasien tukang gigi  

 

Dalam bentuk perlindungan hukum yang dilakukan 

pemerintah terdapat dua bentuk perlindungan, diantaranya 

perlindungan preventif dan juga perlindungan hukum represif. 

Penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa tukang gigi 

yang berizin maupun tukang gigi yang tidak memiliki izin pernah 

mendapatkan keluhan dari pasiennya. Pasien yang mengaku 

memberikan keluhan, diminta tukang gigi untuk kembali, dan 

tukang gigi melakukan perbaikan dengan keluhannya, tetapi ada 

juga tukang gigi yang menyerah dan melimpahkannya kepada 

dokter gigi untuk dilakukan perbaikan atas keluhan yang dialami 

oleh pasien tukang gigi. Dalam hal ini menunjukan kurangnya 

rasa tanggung jawab tukang gigi terhadap pasiennya.  

Dari keterangan yang diberikan pasien bahwa mereka tidak 

mengetahui adanya tempat untuk melaporkan ketidakpuasan, itu 

dikerenakan kurangnya pemberian informasi dan edukasi oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. 

Dalam hal ini dinkes Kabupaten Demak dapat memberikan 

perlindungan berupa pencegahan sebelum terlaksanakan suatu 



76 
 

pelanggaran. Maksudnnya dengan adanya peraturan diharapakan 

menjadi peringatan atas batasan pekerjaan yang dilakukkan tukang 

gigi untuk terhindarnya pelanggaran. Serta Dinkes Kabupaten 

Demak juga dapat memberikan bentuk perlindungan terakhir yang 

mana dalam hal ini telah dibuktikan bahwa terjadinya suatu 

pelanggaran  maka pemarintah dapat menjatuhkan hukuman 

berupa penjara, hukum tambahan serta denda apabila dibutuhkan. 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa 70% pasien tidak senang 

dengan pelayanan yang diberikan. Dilihat dari banyakknya pasien 

yang merasa tidak senang, salah satu pasien tukang gigi 

menyatakan bahwa apabila ada hal seperti itu tukang gigi meminta 

untuk kembali dan memperbaiki keluhannya. Adapun tukang gigi 

yang tidak sanggup memperbaiki dan menyerah dengan meminta 

pasien untuk ke dokter gigi untuk memperbaiki keluhannya. Dari 

banyakknya hal tersebut tidak banyak dari pasien yang 

melaporkan hal tersebut karena menurut pasien bila tukang gigi 

bisa memperbaikinya mereka rela kembali akan tetapi mereka juga 

belum mengetahui adanya wadah untuk melapor seperti yang 

dijalaskan oleh peraturan yang ada.  

Adanya masalah diatas dapat dilihat kedudukan pasien di 

bawah dari tukang gigi. Oleh karena itu disediakann peraturan 

yang membut tukang gigi lebih bertanggung jawab lagi atas 

pelayanan yang diberikannya, serta pasien harus diberikan 
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penjelassan mengenai batas pelayanan yang bisa dilakukkan oleh 

tukang gigi. 
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3. Pengawasan dan pembinaan pelayanan tukang gigi di Kabupaten Demak 

a. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai tugas sebagai 

pengawas dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan. Patokan 

dalam hal ini terdapat pada pasal 178, 179 serta 180 UU No.36 

Tahun 2009 dimana peran Pemerintah Daerah kabupaten maupun 

kota dalam hal pengawasan serta pembinaan terhadap tenaga 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan.  

Terdapat juga aturan yang membatasi dan mengawasi yang 

ditujukan oleh tukang gigi kemudian harus aktif dilakukkan oleh 

pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, yakni 

pasal 10 Permenkes No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi: “ 1.Mentri, 

gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/atau organisasi 

melakukkan pembinaan serta pengawasan sesuai dengan kewenangan 

masing-masing; 2. Pembinaan sebagaimana diatur pada ayat 1 

diarahkan untuk menjamin perlindungan masyarakat; 3. Pembinaan 

sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa, a. Supervisi secara 

berkala dan b. pengarahan dan/atau penyuluhan seccara berkala; 4. 

Pengawasan sebagaimna yang dimaksud pada ayat 1 ditujukan agar 

tukang gigi tidak melakukkan pekerjaan diluar kewenangan yang 

telah ditetapkan oleh peraturan mentri ini.” 

Kewenangan pemerintah tentang tanggung jawab untuk membina 

dan mengawasi diatur dalam PP No. 103 Tahun 2016 pada pasal 3, 
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yakni : “a.melakukkan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan 

pelayanan kesehatan tradisional; b.mendorong penerapan, penelitian, 

serta pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; c.melakukan 

pengelolaan, pemantauan, penapisan, kemitraan serta evaluasi 

terhadap pelayanan kesehatan tradisional skala nasional; d.membuat 

sistem pelaporan pelayanan kesehatan tradisional; e,meningkatkan 

mutu penyelengaraan pelayanan kesehatan tradisional; f.menjamin 

keamanan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional 

yang menggunakan bahan atau alat kesehatan tradisional; dan 

g.menyusun norma, standar,prosedur, serta kriteria pelayanan 

tradisional”.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukkan kepada Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, mereka mengakui belum 

melakukkan tugas mereka dalam hal membina dam mengawasi 

secara periodik terhadap tukang gigi. Sehingga peran mereka sesuai 

dengan PP No.103 Tahun 2014 tidak terlaksana.  

Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan mempunyai wewenang 

untuk menerbitkan izin terhadap tenaga kesehatan tradisioanal yang 

sudah memenuhi syarat. Dengan adanya izin yang dikeluarkan oleh 

pemerintah diharapkan tukang gigi dapat bekerja sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  
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Kewenangan pemerintah diatur dalam PP No.103 Tahun 2014 

pada pasal 6, yakni : 
36

 

“a.membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional daerah kabupaten atau kota yang mengacu 

kebijakan provinsi dan kebijakan dari nasional.;  

b.mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan 

tradisional yang spesifik daerah kepada pemerintah melalui 

pemerintah daerah provinsi;  

c.melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala 

kabupaten atau kota;  

d.memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di 

kabupaten atau kota;  

e.mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan 

kesehatan preventif maupun promotif”.  

Peraturan tersebut diharapkan membuat peran pemerintah 

khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dapat terlaksana 

secara maksimal. Dan juga dengan pemerintah mengeluarkann izin 

resmi bagi tukang gigi dapat membuat tukang gigi bekerja dengan 

adanya rasa tanggung jawab dan bekerja sesuai kewenangan yang 

diatur.  

Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi 

mengenai perbedaan tukang gigi dan dokter gigi dalam melakukan 

                                                           
36

 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 
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perawatan serta kewenangannya. Pemerintah dapat memenuhi dan 

menyediakan tempat atau sarana kesehatan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk mengurangi jumlah pengguna dari layanan tukang 

gigi. 

b. Peran dari Organisasi Profesi dan LP2K Jateng 

Berdasarkan penelitian dengan belum adanya laporan mengenai 

ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan dari tukang gigi. Menurut 

keterangan LP2K menyatakan mereka tidak membuka cabang didaerah 

Demak dikarenakan tidak adanya laporan dari pasien terhadap tukang 

gigi yang tinggi. Selanjutnya LP2K apabila terjadi pelaporan, maka 

yang dilakukan hanya mendampingi pasien yang dirugikan untuk 

menyelesaikan masalah diluar pengadilan yaitu dengan melakukan 

mediasi. Akhirnya dengan kurangnya pengawasan yang diberikan 

itulah yang membuat tukang gigi dengan leluasa mengerjakan pasien 

tanpa memperhatikan kewenangannnya sehingga dapat 

membahayakan pasien. 

 

 

 

  




