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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang akibat hukum jual beli 

organ gigi untuk keperluan praktikum mahasiswa kedokteran gigi melalui 

penelitian normatif ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Jual beli organ gigi pascapencabutan antara mahasiswa kedokteran gigi dengan 

dokter gigi tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian jual 

beli. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi, yaitu: kecakapan  untuk membuat 

perjanjian jual b eli, karena sebagian mahasiswa kedokteran gigi belum genap 

berusia 21 tahun, dan kesepakatan untuk membuat perjanjian jual beli, karena 

dalam jual beli organ gigi tersebut ada penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden). Namun demikian syarat-syarat yang tidak terpenuhi tersebut 

merupakan syarat subjektif, oleh karena itu sepanjang tidak ada upaya hukum 

pembatalan dari orangtua/wali mahasiswa atau oleh mahasiswa yang 

bersangkutan, maka jual beli organ gigi pascapencabutan antara mahasiswa 

kedokteran gigi dengan dokter gigi tersebut tetap sah menurut hukum. 

2. Dokter gigi berkedudukan sebagai bezit atas gigi pasien pascapencabutan 

tersebut, sehingga dokter gigi berhak melakukan apa saja atas gigi tersebut, 

termasuk menjual kepada mahasiswa kedokteran gigi. Dengan demikian 

Mahasiswa kedokteran gigi sebagai pembeli juga dilindungi oleh undang-
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undang. Pasal 1977 KUHPerdata memberikan perlindungan kepada si pembeli, 

yaitu mahasiswa kedokteran gigi. Jual beli organ gigi pascapencabutan tidak 

melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, karena organ gigi pascapencabutan termasuk limbah patologis. 

Dengan demikian baik mahasiswa kedaokteran gigi dan dokter gigi tidak dapat 

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

B. Saran 

1. Bagi Fakult as Kedokteran Gigi 

Diharapkan Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk mengorganisir dan menghimbau kepada 

dokter gigi yang berpraktik agar dapat menyimpan gigi pascapencabutan yang 

memiliki anatomi baik dengan tujuan dapat diberikan kepada mahasiswa 

kedokteran gigi guna keperluan praktikum. Sehingga mahasiswa dapat 

memperoleh gigi untuk praktikum dengan cara yang benar. 

2. Bagi Dokter Gigi 

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis mengatur bahwa dokter 

gigi wajib mencatat seluruh tindakan perawatan yang diberikan kepada pasien. 

Pada kasus pencabutan gigi, banyak dokter gigi yang tidak mencatat secara detail 

mengenai organ gigi pascapencabutan dibuang atau dibawa pulang pasien. Dokter 
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gigi juga harus meminta persetujuan pasien secara tertulis apabila gigi 

pascapencabutan akan diberikan kepada mahasiswa untuk kepentingan 

Pendidikan sehingga dokter gigi mendapat otorisasi yang sah. Dengan mencatat 

semua prosedur pencabutan yang dilakukan tentunya akan melindungi baik dokter 

gigi secara hukum.   

3. Bagi Mahasiswa Kedokteran Gigi 

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya perjanjian adalah 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana orang yang belum dewasa 

menurut Pasal 330 KUH Perdata apabila belum mencapai usia genap 21 tahun dan 

tidak lebih dahulu telah kawin. Sebagian mahasiswa kedokteran gigi belum genap 

berusia 21 tahun sehingga dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa dan 

tidak cakap dalam membuat suatu perikatan. Bagi mahasiswa kedokteran gigi 

yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah lebih baik tidak 

melakukan seorang diri transaksi jual beli organ gigi untuk kepentingan 

praktikum, melainkan dengan ditemani oleh orangtua atau wali yang cakap 

menurut hukum, sehingga salah satu syarat subjektif perjanjian jual beli terpenuhi. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih lagi 

mengenai organ gigi yang sudah menjadi limbah patologi ini mengenai legalitas 

limbah organ yang dijual kembali. 

 

 


