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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jumlah mahasiswa kedokteran gigi khususnya pada Program Studi Dokter 

Gigi di setiap tahun ajaran baru mengalami kenaikan, ditambah dengan dibukanya 

fakultas kedokteran gigi baru di universitas-universitas negeri maupun swasta di 

Indonesia setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan bahan-bahan untuk materi 

praktikum pendidikan kedokteran gigi meningkat pula. Banyak bahan yang sudah 

disediakan oleh fakultas masing-masing, namun ada pula yang mengharuskan 

mahasiswa untuk mempersiapkan bahan individual. Salah satu bahan praktikum 

yang harus dipersiapkan individu oleh mahasiswa adalah organ gigi asli. Menurut 

Diah dkk, definisi organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang 

terorganisasi dalam fungsi tertentu, dimana gigi merupakan salah satu organ yang 

menyusun sistem pencernaan manusia.1 

Praktikum menggunakan gigi asli manusia yang sudah dicabut sangat 

penting dilakukan oleh para calon dokter gigi dalam mendapatkan pengalaman 

yang nyata pada saat mengebor dan menambal gigi. Oleh karenanya, jelas 

praktikum ini tidak mungkin digantikan dengan menggunakan gigi tiruan, 

misalnya dari bahan plastik, juga tidak mungkin dilakukan pada gigi yang masih 

menempel pada manusia hidup, karena risiko kesalahan pengeboran gigi sehingga 

                                                             
1 Diah Aryulina, dkk, 2004, Biologi 2, Jakarta: Esis, hal. 79 
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tidak ada pasien yang bersedia menjadi kelinci percobaan. Pencarian organ gigi 

asli oleh mahasiswa bukanlah menjadi hal yang mudah karena organ gigi yang 

diperlukan untuk praktikum harus memenuhi syarat anatomi yang baik.  

Meningkatnya jumlah mahasiswa FKG tiap tahunnya mengakibatkan 

kebutuhan organ gigi untuk praktik semakin tinggi. Namun demikian, kendala 

yang dihadapi dalam memperoleh organ gigi dengan anatomi baik, banyak 

praktisi (dokter gigi/perawat gigi) yang memberikan organ gigi kepada mahasiswa 

dalam kondisi anatomi yang tidak baik (seperti karies dan fraktur), karena pada 

umumnya gigi yang sudah dicabut dari soket atau tulang rahang 70% - 80% adalah 

gigi yang sudah berlubang besar atau bahkan sudah hancur, sehingga tidak 

memenuhi syarat untuk dipakai sebagai gigi praktikum.2 Tidak jarang pula dokter 

gigi tersebut tidak memberikannya secara cuma-cuma melainkan dengan menjual 

gigi yang masih memiliki anatomi baik kepada mahasiswa.  

Hukum Indonesia masih mempertahankan bahwa organ dan/atau jaringan 

tubuh manusia dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 64 ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kesehatan). Dalam Pasal 64 

Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa: 

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan 

melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implant obat dan 

atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan 

sel punca. 

                                                             
2 Gustaaf Kusno, “Berburu Gigi Mayat Sampai di Kuburan”, Internet 20 Oktober 2017, 

https://www.kompasiana.com/gustaafkusno/berburu-gigi-mayat-sampai-di-

kuburan_5500ac22a33311c56f511cd1 
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(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk 

tujuan kemanusiaan dilarang untuk dikomersialkan. 

(3) Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil 

apapun. 

 

Selanjutnya, Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa: 

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan 

tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).  

 

Dalam ketentuan tersebut, undang – undang memperbolehkan dilakukan 

transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka penyembuhan penyakit 

dan pemulihan kesehatan, akan tetapi tidak boleh terjadi transaksi jual beli organ 

manusia. Praktik jual beli organ gigi manusia untuk keperluan pendidikan banyak 

terjadi, hal ini dikarenakan tidak mudah mendapatkan organ gigi yang masih baik 

tanpa imbalan sehingga berpotensi terjadinya praktik jual beli organ gigi, dan 

belum adanya peraturan perundangan yang melindungi penjual ataupun pembeli 

organ gigi ini.  

Pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat juga ikut berperan dalam 

mempengaruhi terjadinya praktik jual beli organ gigi. Masyarakat tidak semuanya 

tahu akan adanya larangan jual beli organ, namun terdapat asas fiksi hukum yang 

berarti setiap orang dianggap tahu hukum dan ketidaktahuan seseorang akan 

undang – undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf 3. 

                                                             
3 Supianto, 2015, Hukum Jaminan Fudisia, Yogyakarta: Garudhawaca, hal. 141 
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Pencarian organ gigi asli oleh mahasiswa kedokteran gigi tidak hanya 

dengan meminta kepada dokter gigi, tetapi juga mendatangi penjaga kamar 

jenasah sambil memberikan uang untuk mengambil gigi mayat-mayat yang tidak 

ada sanak keluarganya, bahkan ada juga yang mendatangi penjaga kubur untuk 

mengambil gigi mayat yang dikebumikan.4 

Tindakan pencabutan organ gigi merupakan salah satu tindakan invasif 

sesuai dengan definisi tindakan bedah, yaitu semua tindakan pengobatan yang 

menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh 

yang akan ditangani5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomi Serta Transplantasi 

Alat atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur bahwa bedah mayat anatomi hanya 

dapat dilakukan bangsal anatomi suatu fakultas Kedokteran (Pasal 6), serta 

dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah 

pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai (Pasal 7). 

Dalam hal pendidikan, mahasiswa kedokteran gigi memiliki hak dan kewajiban 

sebagai mahasiswa. Dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi ditentukan bahwa mahasiswa berhak untuk 

mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan 

kemampuannya, sedangkan kewajiban mahasiswa adalah menjaga etika dan 

menaati norma Pendidikan tinggi. Pada Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang 

                                                             
4 Gustaaf Kusno, Loc Cit. 
5 R. Sjamsuhidajat, Wim de Jong, 2005, Buku Ajar Ilmu Bedah edisi 3, Jakarta: EGC, hal. 17 

https://www.belbuk.com/penulis-cari.php?c=R.%20Sjamsuhidajat
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Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dikatakan juga mengenai 

hak mahasiswa kedokteran yaitu memperoleh pelindungan hukum dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan pada Pasal 31 ayat (2) disebutkan 

bahwa: 

Setiap mahasiswa paling sedikit berkewajiban: 

a. mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan metode 

pembelajaran;  

b. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;  

c. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik 

kedokteran;  

d. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran, 

Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana 

Pendidikan Kedokteran;  

e. menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan  

f. membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan.  

 

Guna melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang 

mengancam atau bahkan merugikannya, baik itu datang dari perseorangan 

maupun kelompok orang, maka diperlukan peraturan yang mengatur tentang 

pelaksanaan penyelenggaraan di bidang kesehatan di Indonesia, antara lain 

dengan diundangkannya UU No 36/2009. Dalam hukum positif ini, pengaturan 

hukum tentang jual beli organ dan atau jaringan tubuh manusia banyak mengalami 

persoalan mendasar. Persoalan mendasar tersebut tampak dalam pengaturan 

diperbolehkan adanya donor organ dan/atau jaringan untuk tujuan pengobatan dan 

pemulihan kesehatan, tetapi dibatasi untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 

tujuan komersial. Namun hingga saat ini, makna tujuan kemanusiaan dan tujuan 

komersial tidak diatur secara jelas, bahkan menyangkut cara perolehan organ dan 
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atau jaringan tubuh sebagai hal paling mendasar juga tidak diatur. Justru ketentuan 

terkait jual beli organ dan atau jaringan tubuh manusia telah diformulasikan 

sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana yang relatif berat bagi 

pelaku. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai jual 

beli organ ginjal pada pasien, dinyatakan bahwa jual beli organ ginjal bukan 

merupakan kausa yang halal karena bertentangan dengan ketentuan undang-

undang dan dapat diancam pidana6.  Disisi lain mahasiswa kedokteran gigi berhak 

mendapat perlindungan hukum dalam proses belajar mengajar menjadi hal yang 

abu-abu terkait larangan mengenai jual beli organ guna kepentingan pendidikan. 

Jual beli organ gigi untuk kepentingan praktikum preklinik mahasiswa kedokteran 

gigi masih menjadi keragu-raguan sah atau tidak didalam hukum jual beli. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Akibat Hukum Jual Beli Organ Gigi untuk Keperluan 

Praktik Mahasiswa Kedokteran Gigi”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam tesis ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

                                                             
6 Agus Susanto, “ Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis 

Transplantasi Organ Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal”, 

Tesis: Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata 

Semarang (tidak diterbitkan), tahun 2015, hal 138 

http://repository.unika.ac.id/5531/
http://repository.unika.ac.id/5531/
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1. Bagaimana akibat hukum jual beli organ gigi manusia antara dokter gigi 

dengan mahasiswa kedokteran gigi?   

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa kedokteran gigi dan dokter 

gigi dalam jual beli organ gigi untuk keperluan praktik?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan 

yang hendak dicapai dari penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut:  

1. untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum jual beli organ gigi 

manusia oleh dokter gigi kepada mahasiswa kedokteran gigi. 

2. untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi mahasiswa 

kedokteran gigi dan dokter gigi dalam transaksi organ gigi untuk keperluan 

praktik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat 

dalam kegunaan teoritis maupun dalam kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk pengembangan ilmu (ilmu 

hukum kesehatan); memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan; dan dapat 

dipakai sebagai acuan terhadap penelitian berikutnya. 
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2. Kegunaan praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembuatan 

peraturan perundang–undangan yang terkait dengan penggunaan organ tubuh 

untuk kepentingan pendidikan bagi pembuatan kebijakan; 

b. Bagi mahasiswa fakultas kedokteran gigi, mengetahui hak atas perlindungan 

hukum dalam memperoleh organ gigi manusia untuk kepentingan Pendidikan. 

c. Masyarakat mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang jual beli organ 

untuk kepentingan pendidikan. 

 

E. Metode Penelitian 

Menurut Rianto, metodologi penelitian merupakan suatu unsur di dalam 

penelitian yang harus ada di dalam suatu penelitian dan suatu metode untuk 

mencari, mengembangkan serta menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan.7 

Dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum sosiologis8. Metode penelitian yang akan digunakan pada 

penulisan ini, yaitu sebagai berikut.  

1. Metode Pendekatan  

 Mengingat begitu banyak mahasiswa kedokteran gigi yang berhak untuk 

mendapatkan organ gigi agar dapat menjalankan perkuliahan dan perlindungan 

hukum bagi mahasiswa dalam memperoleh organ gigi manusia masih abu-abu, 

                                                             
7 Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal. 1 
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1988, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 9 
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maka peneliti berusaha menyajikan pendekatan yuridis normatif guna menjawab 

permasalahan dan tujuan penelitian mengenai akibat hukum jual beli organ gigi 

manusia kepada mahasiswa kedokteran gigi. Yuridis normatif dalam penelitian ini 

berarti bahwa hukum memiliki sifat deduktif yaitu pendekatan dari hal yang 

bersifat umum ke khusus, yaitu sebagai suatu norma umum yang menjadi 

pedoman dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari - hari. Dengan demikian 

pendekatan yuridis normatif berarti usahan untuk medekatkan masalah yang 

diteliti melalui pemikiran dan refleksi terhadap sifat atau karakteristik khusus. 

Menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis normatif merupakan 

suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir 

deduktif9.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah 

preskriptif analitis. Penelitian preskriptif analitis yakni menganalisis, 

mempertimbangkan dan memilih norma mana yang pantas dirumuskan menjadi 

peraturan perundang-undangan dan menerapkan ke dalam suatu perkara hukum 

konkret norma yang sudah dibuat oleh badan legislatif serta bila perlu menafsirkan 

norma yang tidak jelas atau kurang lengkap10. 

3. Jenis Data 

                                                             
9 Ibid hal. 9 
10 I Made Pasek Diantha, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, hal. 85 
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Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder 

yang didukung data primer sebagai tambahan informasi. Data primer merupakan 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang akan diteliti.11 Data sekunder 

adalah data yang diperoleh berdasarkan kepustakaan atau dokumentasi, yang 

merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, dapat berupa data arsip 

yang dipublikasikan atau data pribadi12. Dalam penelitian hukum lazimnya 

digunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tertier. 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif 

seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan 

tata usaha negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1) KUHPerdata; 

2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;  

3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;  

4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

5) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran; 

6) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, dan 

Bedah Mayat Anatomi, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia; 

                                                             
11 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 15 
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hal. 11 
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7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8) Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian 

dan Pemanfaatan Organ Donor;  

9) Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Transplantasi Organ. 

10) Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu bahan hukum primer13. 

Bahan hukum sekunder tersebut di peroleh dari:  

1) Buku teks tentang hukum, kedokteran, kesehatan; 

2) Jurnal hukum dan kesehatan; dan 

3) Majalah dan internet.  

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, 

ensiklopedia. 

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder di inventarisasi 

berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

                                                             
13 Ibid hal. 12 
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masalah dan diklasifikasikan menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk 

menganalisisnya.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk mencari bahan-

bahan atau data sekunder, dan wawacara digunakan untuk mendapatkan tambahan 

informasi dari nara sumber terkait dengan pelaksanaan jual beli organ gigi antara 

mahasiswa kedokteran gigi dengan dokter gigi. Nara Sumber yang akan 

diwawancarai yaitu sebagai berikut.  

a. Mahasiswa kedokteran gigi sebanyak 10 orang, 5 orang mahasiswa dari 

perguruan tinggi swasta dan 5 orang dari perguruan tinggi negeri. 

Kriteria mahasiswa kedokteran gigi yang akan dipilih sebagai nara sumber 

ialah mahasiswa semester 3-8, dan pernah membeli organ gigi untuk keperluan 

praktik di dokter gigi. 

b. Dokter gigi sebanyak 5 orang. 

Kriteria dokter gigi yang akan dipilih sebagai nara sumber ialah sudah praktik 

selama minimal dua tahun, praktik mandiri atau praktik selain di rumah sakit. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif normatif dimana rumusan 

pembenaran didasarkan pada rumusan norma hukum, teori, doktrin, dan asas 

hukum. 
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F. Penyajian Tesis 

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 BAB,  yang dimulai dengan  BAB  I, 

Pendahuluan yang terdiri dari 8 Sub Bab dimulai dengan Latar Belakang 

Penelitian, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan ditutup dengan 

Sistematika Penulisan. 

Kemudian di dalam BAB II, berisi Tinjauan Pustaka yang dimulai dengan 

Sub Bab berisi Pendidikan kedokteran, Perjanjian Jual Beli, Rekam Medis, Organ 

Gigi, Praktek Kedokteran (Hak dan Kewajiban, Limbah medis).  

Selanjutnya di dalam BAB III, akan dituliskan hasil penelitian tentang akibat 

hukum jual beli organ gigi kepada mahasiswa kedokteran gigi setelah dilakukan 

analisis dari norma yang ada. 

Akhirnya, pada BAB IV, akan dituliskan mengenai kesimpulan yang 

didapat disertai beberapa saran yang akibat hukum jual beli organ gigi kepada 

mahasiswa kedokteran gigi 

 

 

 

 

 

 


