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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia.Amanah tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang 

menyatakan bahwa ‘’setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.1 

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral 

dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan. 2  Salah satu bentuk 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang banyak diminati oleh 

masyarakat saat ini adalah pelayanan ortodontik atau yang lebih 

dikenal dengan kawat gigi. Menurut cara pemakaiannya pelayanan 

ortodontik dibagi menjadi dua yaitu pelayanan dengan alat lepasan 

(removable appliances) dan pelayanan dengan alat cekat (fixed 

appliance). Pelayanan dengan alat lepasan bertujuan untuk 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/uud-ri-tahun-1945.html. 
2Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 

2012, Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), Jakarta: Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia. Diaskes dari http://pdgi.or.id/wp-
content/uploads/2015/04/UKGS.pdf 
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mempermudah membersihkan. Namun, alat tersebut mempunyai 

keterbatasan kemampuan untuk perawatan sehingga hanya dipakai 

untuk kasus sederhana, Pelayanan dengan alat cekat mempunyai 

kemampuan untuk menempel cekat ke permukaan gigi dan hanya 

dapat dipasang dan dilepas oleh dokter gigi yang merawat 

dimaksudkan untuk menghasilkan perawatan yang lebih komplek.3 

Secara teoritis perawatanortodontik bertujuan memperbaiki 

susunan gigi, memperbaiki susunan gigi, memperbaiki penampilan 

wajah dan meningkatkan fungsi pengunyahan dan bicara. 4Namun, 

saat ini terjadi pergeseran dalam penggunaannya terutama ortodontik 

cekat. Banyak orang yang melakukan perawatan tersebut tidak untuk 

tujuan kesehatan tetapi lebih sebagai gaya hidup yang dapat 

menunjang penampilan. Alasan pertama karena ingin dipandang lebih 

cantik dibanding sebelumnya ketika menggunakan kawat gigi. Alasan 

kedua karena beranggapan dengan memakai alat ortodontik cekat 

akan dianggap sebagai orang kaya. Alasan lainnya karena ingin lebih 

menarik secara visual.5 

Dokter gigi sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam 

melakukan upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut memerlukan 

                                                           
3  JCP Heryumani Sulandjari, 2008, Buku Ajar Ortodontik I KGO I, Yogyakarta:Universitas 

Gadjah   Mada, Hal. 15-16. 
4 Christy Hansu, “Kebutuhan Perawatan Ortodonsi Berdasarkan Index of Ortodontik 

Treatment Need di SMP Katolik Theodorus Kotamobagu”, 2 September 2013, Jurnal e-
GiGi(eG), Vol 1 Nomor 2, hal. 99-1044. Diakses dari 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/egigi/article/view/2623 

5Christina Andhika Setyanti, 2015, Fenomena kawat gigi, dari kebutuhan jadi sekadar 
aksesori. Diakses darihttps://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151214153410-255-
98138/fenomena-kawat-gigi-dari-kebutuhan-jadi-sekadar-aksesori 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151214153410-255-98138/fenomena-kawat-gigi-dari-kebutuhan-jadi-sekadar-aksesori
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151214153410-255-98138/fenomena-kawat-gigi-dari-kebutuhan-jadi-sekadar-aksesori
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kewenangan.Kewenangan tersebut diperoleh secara atributif melalui 

undang-undang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan Pasal 23 ayat(1) menyebutkan bahwa : “tenaga kesehatan 

berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan”. 

Kemudian di Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa : “kewenangan untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang 

dimiliki”. 6 Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1)Undang-

UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranyang 

berbunyi “dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda 

registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai 

dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki”7. 

Kompetensi dokter gigi umum pada pelayanan ortodontik 

berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia hanya pada 

kelas 1 sederhana tipe dental pada pasien anak dan dewasa. 

Kompetensi tersebut diperjelas dengan kemampuan dasar mampu 

melakukan pencegahan, perawatan dan evaluasi maloklusi dental 

mengunakan alat ortodontik lepasan.8  Namun,karena meningkatnya 

                                                           
6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Diakses 

dari http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2010/03/UU-No.-36-Th-2009-ttg-
Kesehatan.pdf 

7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
Diakses dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2004/uu29-2004.pdf 

8 Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Diakses dari http://pdgi.or.id/wp-
content/uploads/2016/06/SKDGI-2015.pdf 

 

http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2010/03/UU-No.-36-Th-2009-ttg-Kesehatan.pdf
http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2010/03/UU-No.-36-Th-2009-ttg-Kesehatan.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2004/uu29-2004.pdf
http://pdgi.or.id/wp-content/uploads/2016/06/SKDGI-2015.pdf
http://pdgi.or.id/wp-content/uploads/2016/06/SKDGI-2015.pdf
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permintaaan dan tidak tercukupinya kebutuhan dokter gigi spesialis 

ortodontik,maka seringkali dokter gigi umum melakukan 

perawatanmaloklusimenggunakan ortodontik cekat yang dapat 

dikatakan diluar kompetensi dan kewenangan yang diperoleh. 

Pelayanan ortodontik cekatseharusnya menjadi kewenangan 

dokter gigi spesialis ortodontik(Sp.Ort) yaitu salah satu spesialisasi 

dari ilmu kedokteran gigi. Dokter gigi umum dapat menjadi dokter gigi 

spesialis ortodontik jika telah menyelesaikan pendidikan spesialis di 

bidang ortodontik.9Jumlah dokter gigi spesialis ortodontik (Sp.Ort)di 

Indonesia yang terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) per 31 

Desember 2015 sebanyak 663 orang. 10  Jumlah tersebut harus 

melayani 77,17%-99% kebutuhan pelayanan ortodontik 

seluruhpenduduk Indonesia yang menurut proyeksi Badan Pusat 

Stastistik (BPS) sebanyak 255.182.144 jiwa. 11 Dengan tingkat 

kebutuhan pelayanan ortodontik penduduk Indonesia tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap 1 dokter gigi spesialis ortodontik 

harus melayani sebanyak 296.750 jiwa. 12Sedangkan di Kabupaten 

                                                           

9 Anonim, 2016, Apa perbedaan antara spesialis ortodonti (orthodontist) dan dentist 
(dokter gigi)?. Diakses dari https://www.galena.co.id/q/apa-perbedaan-antara-
spesialis-ortodonti-orthodontist-dan-dentist-dokter-gigi 

10Konsil kedokteran Indonesia, 2015, Laporan Tahunan 2015, Jakarta: Konsil kedokteran 
Indonesia. Hal. 44. Diakses dari 
http://www.kki.go.id/assets/data/menu/Laporan_Tahunan_KKI_2015.pdf 

11 Badan Pusat Statistik, 2015, Penduduk Indonesia “Hasil Survey Penduduk Antar 
Sensus 2015”, Jakarta:Badan Pusat Statistik. Diakses dari 
https://www.bps.go.id/publication/2015/11/23/9de128fbeea9ae5bd40914d0/penduduk-
indonesia-hasil-survei-penduduk-antar-sensus-2015.html 

12Tita Ratya Utari, Kasus Rujukan, disampaikan dalam kuliah umum pada program S1 
blok 23 Tahun 2015/2016, 24 April 2016, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Diakses dari 

https://www.galena.co.id/q/apa-perbedaan-antara-spesialis-ortodonti-orthodontist-dan-dentist-dokter-gigi
https://www.galena.co.id/q/apa-perbedaan-antara-spesialis-ortodonti-orthodontist-dan-dentist-dokter-gigi
http://www.kki.go.id/assets/data/menu/Laporan_Tahunan_KKI_2015.pdf
https://www.bps.go.id/publication/2015/11/23/9de128fbeea9ae5bd40914d0/penduduk-indonesia-hasil-survei-penduduk-antar-sensus-2015.html
https://www.bps.go.id/publication/2015/11/23/9de128fbeea9ae5bd40914d0/penduduk-indonesia-hasil-survei-penduduk-antar-sensus-2015.html
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Semarang terdapat 2 orang dokter gigi spesialis ortodontik dengan 

jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2016 

sebanyak adalah 1.005.677jiwa.Artinya 1 dokter gigi spesialis 

ortodontik melayani 351,986 jiwa. 

Selain faktor jumlah dokter gigi spesalis ortodontik, faktor 

biayaakanmempengaruhi akses pelayanan.Besarnya biaya yang 

harus dikeluarkan untuk menerima pelayanan dokter gigi spesialis 

ortodontik mengakibatkan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk 

menjangkau pelayanan tersebut. Saat ini muncul pendapat di 

masyarakat bahwa pelayanan tersebut hanya dapat diakses oleh 

masyarakat kelas menengah keatas sehingga sebagian masyarakat 

berangapan jika dapat melakukan pelayanan tersebut maka akan 

dipandang sebagai kalangan mampu. Keadaan tersebut menjadikan 

masyarakat khususnya kelas menegah ke bawah melakukan 

pelayanan ortodontik cekat bukan kepada dokter gigi spesialis 

ortodontik, tetapi kepada kalangan lain yang tidak mempunyai 

kewenangan dan kompetensi untuk melakukan pelayanan tersebut 

termasukdokter gigi umum karena inggin dianggap sebagai kalangan 

mampu dengan melakukan perawatan ortodontik cekat. 

Seorang dokter gigi umum melakukan pelayanan ortodontik 

cekat karena merasa sudah mendapatkan kemampuan untuk 

                                                                                                                                                               
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7192/BLOK%2023%20%2820
16%29%20Kasus%20Rujukan%202016%20%28Drg%20Tita%29.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
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melakukan pelayanan tersebut melalui kursus mengenani ortodontik 

cekat yang diadakan oleh dokter gigi spesialis atau sesama dokter gigi 

umum yang pernah belajar di luar negeri. Namun,kursus yang 

diadakan tersebut tidak sesuai aturan dalam Pasal 27 Undang-

Undang Praktek Kedokteran yang berbunyi : 

Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk 
memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, 
dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi 
kedokteran atau kedokteran gigi. 

 

Selain itu kursus tersebutdiselenggarakan tanpa melalui Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sebagai organisasi yang diberi 

amanatUndang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 28 ayat 1 untuk 

melakukan pendidikan dan pelatihan kedoteran gigi berkelanjutan. 

Berbagai dampak dapat terjadi jika perawatan ortodontik cekat 

dilakukan oleh seorang dengan kompetensi yang tidak sesuai 

termasuk dokter gigi umum.Sebagai contoh kasus yang dialami oleh 

Wisdawati. Pada awalnya dia datang untuk merapikan giginya 

terutama gigi bagian depan agar dimundurkan. Dia ditangani oleh 

dokter gigi Yenni selaku dokter gigi umum yang bertugas dan 

dilakukanlah pemasangan ortodontik cekat.Perawatan berlangsung 

selama dua tahun dengan kontrol lebih dari 14 kali.Dari hasil 

perawatan yang dilakukan dia merasa tidak ada perbaikan pada 

kondisi giginya. Dia justru merasa gigi bagian depan bertambah maju 

dari sebelum dipasang ortodontik cekat. Gigi gerahamnya sekarang 
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mejadi terbenam.Dia juga harus kehilangan satu gigi geraham kecil 

pertama bagian kiri yang harus dicabut.Dia merasahasil yang 

diperoleh berbeda dan jauh dari harapan. Pemasangan ortodontik 

cekat yang maksudnya ingin memperbaiki gigi agar menjadi rapi tetapi 

yang diperoleh justru gigi menjadi tidak rapi.13 

Kasus lain terjadi pada Ari yang telah memasang ortodontik 

cekat selama dua tahun pada seorang dokter gigi umum 

langganannya. Perubahan yang terjadi pada giginya sampai saat ini 

tidak memuaskan, bahkan fungsinya menjadi tidak optimal dimana gigi 

seri tidak bisa berfungsi untuk memotong.Gigi seri atas dan bawah 

terdapat rongga sehingga tidak bertemu seperti terjegal oleh posisi 

gigi geraham yang tidak tepat.14 

Ada juga kasus dimana pasien memasang ortodontik cekat 

pada dokter gigi umum karena ingin memundurkan gigi depannya 

yang maju.Pada pasien tersebut dilakukan perawatan untuk menarik 

gigi taringnya ke belakang dengan powerchain. Sejak awal 

pemasangan tidak ada perubahan sama sekali pada gigi taring pasien 

tersebut. Hal yang terjadi justru bagian gusi dan akargigi penyangga 

menjadi goyah serta ngilu sehingga pasien merasa tidak nyaman. 

                                                           
13 Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg. Diakses dari 

https://www.google.co.id/search?hl=en&ei=BVDQWpyCG4jY0gSKhI7ICg&q=putusan
+mahkamah+agug+behel&oq=putusan+mahkamah+agug+behel&gs_l=psy-
ab.3...39634.45524.0.45806.21.14.1.6.7.0.248.1286.0j7j1.8.0....0...1c.1.64.psy-
ab..7.13.1002...0j0i13k1j33i160k1.0.moCS2N1caFY 

14 Asep Candra, 2013,"Kecewa Pasang Behel di Dokter Gigi Biasa”. Diakses 

darihttp://health.kompas.com/read/2013/06/21/0929276/Kecewa.Pasang.Behel.di.Dok
ter.Gigi.Biasa.diaksespada 5 juli 2017. 

 

http://health.kompas.com/read/2013/06/21/0929276/Kecewa.Pasang.Behel.di.Dokter.Gigi.Biasa.diaksespada%205%20juli%202017
http://health.kompas.com/read/2013/06/21/0929276/Kecewa.Pasang.Behel.di.Dokter.Gigi.Biasa.diaksespada%205%20juli%202017
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Ditambah lagi jika kedua rahang saling mengatup gigi terasa lemas 

seperti mati saraf. Gigi pada pasien tersebut bukan menjadi mundur 

tetapi menjadi lebih maju. Perawatan tersebut berjalan selama dua 

bulan dan pasien takut kalo gigi yang lainya menjadi goyah semua 

sehingga pasien mendatangi dokter gigi umum yang memasangnya 

untuk dimintai pertanggungjawaban.15 

Setiap tindakan dokter gigi yang dilakukan pada saat pelayanan 

ortodontik dapat dimintai pertanggungjawaban terutama apabila 

pasien merasa dirugikan.Pertangungjawaban tersebut bisa dilihat 

dariHukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. 

Dilihat dari Hukum Administrasi Negara apakah seorang dokter gigi 

mampu dan berwenang melaksanakan perawatan. Dilihat dari Hukum 

Perdata apakah dokter gigi umum tersebut telah melaksanakan 

pelayanan sesuai standar profesinya. Dilihat dari Hukum Pidana 

apakah seorang dokter gigi dalam melakukan pelayanan melakukan 

kesengajaan atau kelalian yang menimbulkan kerugian pada orang 

yang dirawatnya dan perbuatan itu telah diatur terlebih dahulu.16 

Pembinaan dan pengawasan praktek kedokterandilakukan 

Organisasi Profesi (PDGI) dan Dinas Kesehatansesuai dengan fungsi 

dan tugas masing-masing.Pembinaan dan pengawasan tersebut 

                                                           

15Rahmat Zikri, 2011, Tanya-jawab sebelum salah langkah ketika pasang behel gigi. 

Diakses dari http://www.zikri.com/2011/01/07/tanya-jawab-sebelum-salah-langkah-
ketika-pasang-behel-gigi. 

16 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, 
Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 62. 

http://www.zikri.com/2011/01/07/tanya-jawab-sebelum-salah-langkah-ketika-pasang-behel-gigi
http://www.zikri.com/2011/01/07/tanya-jawab-sebelum-salah-langkah-ketika-pasang-behel-gigi
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diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan dokter 

dan dokter gigi, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan 

dokter dan dokter gigi serta memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat, dokter dan dokter gigi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti tertarik untuk 

mengetahui tentang ketentuan hukum pelayanan ortodontik cekat 

yang dilakukan dokter gigi umum, implementasi ketentuan hukum 

pelayanan ortodontik, dan bentuk pertanggungjawaban dokter gigi 

umum dalam memberikan pelayanan ortodontik. Adapunjudul 

penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Hukum Dokter Gigi 

Umum Dalam Melakukan Pelayanan Ortodontik Cekat”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian 

tersebut di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang pelayanan ortodontik 

cekat yang dilakukan oleh dokter gigi umum? 

2. Bagaimana implementasiketentuan hukum pelayanan ortodontik 

cekat yang dilakukan oleh dokter gigi umum di Kabupaten 

Semarang? 

3. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi dokter 

gigi umum yang melakukan pelayanan ortodontik cekat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Memperoleh gambaran tentang ketentuan hukum pelayanan 

ortodontik cekat yang dilakukan oleh dokter gigi umum 

2. Memperoleh gambaran tentang implementasiketentuan hukum 

pelayanan ortodontik cekat yang dilakukan oleh dokter gigi umum 

di Kabupaten Semarang 

3. Memperoleh gambaran tentang pertanggung jawaban dan sanksi 

hukum bagi dokter gigi umum yang melakukan pelayanan 

ortodontik cekat 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Sebagai acuan bagi dokter gigi umum dalam melakukan 

tindakan ortodontik  yang sesuai ketentuan hukum 

b. Sebagai rekomendasi bagi penentu kebijakan dalam  

memformulasikan peraturan mengenai tindakan ortodontik di 

praktek dokter gigi umum 

c. Tercipta perlindungan hukum bagi pasien dan dokter gigi 

umum pada tindakan ortodontik. 
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2. Manfaat Akademis 

a. Sebagai pembelajaran bagi akademisi dalam mencermati 

tindakan ortodontik cekat di dokter gigi umum 

b. Sebagai kajian baru untuk menambah khasanah pustaka bagi 

dokter gigi umum untuk memperdalam keilmuaan tentang 

hukum kesehatan di bidang  profesionalitasnya sebagai 

tenaga medis. 
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E. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis 

sosiologis (social-legal approach) dimana penelitian dengan melihat 

aspek yuridis dan sekaligus membahas aspek sosial. Penelitian 

melihat jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana 

dengan pelaksanaan, antara das sollen dengan das sein. Tingkah 

laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tindakan yang 

tidak sesuai dengan rasa keadilan, kebijakan yang tidak memnuhi 

harapan masyarakat serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan 

rencaran. 17 Peneliti akan mencari fakta dengan melakukan 

penelitian terhadap dokter gigi umum yang melakukan pelayanan 

ortodontik cekat di Kabupaten Semarang, sehingga dapat diketahui 

bagaimana bentuk implemenatasi berbagai peraturan yang terkait 

dengan dokter gigi umum dalam melakukan pelayanan ortodontik 

cekat. Fakta yang didapat dari penelitian kemudianakan digunakan 

sebagai identifikasi masalah (problem-identification) dan berakhir 

pada penyelesaian masalah(problem-solution). 18 

Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah seperangkat 

peraturan yang berkaitan dengan pelayanan ortodontik cekat 

seperti: Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, 

                                                           
17Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Meteode Penelitian Hukum dan Jurimetri,Jakarta : Balai 

Aksara, Hal. 38. 
18  Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Jakarta: 

Remadja Karya CV, Hal. 10. 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan 

Praktek Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi 

Indonesia. Dasar hukum tersebut akan dianalisis berdasarkan data 

primer yang telah didapat dari penelitian. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian pada penelitan ini adalah penelitian 

deskriptif-analitik untuk menjelaskan gejala-gejala hukum yang 

sudah ada berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang ada 

untuk menerangkan sebab akibat diantara variable.19 

Penelitian ini mencari ketentuan hukum bagi dokter gigi 

umum dalam melakukan pelayanan ortodontik cekat dilihat dari 

berbagai sumber pustaka. Selanjutnya dilakukan pengamatan di 

lapangan kepada dokter gigi umum  di Kabupaten Semarang untuk 

melihat implementasinya dan dijelaskan bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan sumber pustaka 

maupun hasil wawancara dengan narasumber. 

 

                                                           
19 Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata, 2009, Petunjuk Penulisan 

Usulan Penelitian dan Thesis, Semarang: Program Studi Magister Hukum Unika 
Soegijapranata, Hal. 8. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Persatuan Dokter Gigi Indonesia 

(PDGI) Cabang Kabupaten Semarang.Alasan pemliihan lokasi 

tersebut dikarenakan banyak terjadi kasus pemasangan ortodontik 

cekat oleh dokter gigi umum di lokasi tersebut yang seharusnya 

bukan menjadi kompetensi dan kewenangannya, sehingga 

diharapkan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah 

keterajangkauan lokasi penelitian oleh peneliti yang juga 

merupakan anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) 

setempat sehingga diharapkan akan memberikan efisiensi waktu 

dan biaya untuk menjalankan penelitian. 

4. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

Variable yang diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel bebas 

dan variabel terikat. 

1) Variable bebas (Independent) adalah merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya 

variabel terikat (dependent). 20  Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Undang-UndangKesehatan, Undang-

Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktek 

                                                           
20Sugiyono,2010,Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, Hal. 4. 
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Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/Menkes/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktek Kedokteran dan Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 

Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.  

2) Variabel Terikat (dependent) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 21  Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah pertanggungjawaban hukum dokter gigi umum dalam 

melakukan pelayanan ortodontik cekat. 

b. Definisi Operasional 

1) Pertanggung jawaban hukum dalam arti responsibility yaitu 

sikap moral untuk melaksanakan kewajiban. Sedangkan 

pertanggung jawaban dalam arti liability adalah sikap hukum 

untuk mempertangungjawabkan pelanggaran atas kewajiban 

atau pelanggaran atas hak pihak lain. 

2) Dokter gigi umum: Lulusan pendidikan kedokteran gigi baik 

di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perungan-

undangan. 

3) Pelayanan ortodontik cekat: pelayanan yang bertujuan 

merapikan gigi yang berjejal dengan alat yang hanya dapat 

                                                           
21 Ibid, Hal. 5. 
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dipasang dan dilepas oleh dokter gigi yang merawatnya dan 

mempunyai kemampuan yang kompleks. 

5. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer didukung oleh data sekunder. Data primer merupakan data 

yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama 

dilapangan dan belum diolah dan diuraikan orang lain. 22 Data 

Primer diperoleh melalui sebuah penelitian seperti melakukan 

wawancara terhadap narasumber maupun responden penelitian. 

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut  

a. Ahli Hukum Administrasi  Negara : 1 orang 

b. Ahli Hukum Perdata : 1 orang 

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang : 1 orang 

d. Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang : 1 orang 

Adapun yang menjadi responden dalam penelitan ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Dokter gigi umum yang melakukan pelayanan ortodontik 

cekat di Kabupaten Semarang : 19 orang 

b. Pasien penerima pelayanan ortodontik cekat oleh dokter 

gigi umum di Kabupaten Semarang : 8 orang 

 

                                                           
22Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata,Op. Cit.,Hal.5. 
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Data sekunder merupakan data yang sebelumya telah diolah 

oleh orang lain. Data ini bisa berupa dokumen resmi, buku-buku, 

dan hasil penelitian. Data sekunder di bidang hukum dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat.23  Bahan hukum tersebut terdiri dari norma-

norma dasar misalnya konstitusi, ketetapan MPR, peraturan 

perundang-undangan, bahan hukum yang di kodifikasi, 

jurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/ 

2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktek 

Kedokteran. 

5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 

2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.  

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan 

                                                           
23 Ronny  Hanitijo Soemitro, Op. Cit.,Hal. 11.  
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undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan 

seterusnya.24 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumuatif dan seterusnya.25 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamus kedokteran dan 

kamus hukum. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimaksudkan dalam rangka menjawab masalah 

penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

objek yang diteliti.26yaitu dengan:  

1) Observasi 

 Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan 

cara mengamati gejala yang diteliti menggunakan 

penglihatan dan pendengaran untuk menangkap gejala 

yang diamati, selanjutnya apa yang ditangkap tadi dicatat 

dan dianalisa. Tujuan dari pengamatan adalah membuat 

catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan 

serta memahami perilaku tersebut. Sebelum melakukan 

                                                           
24Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta: CV Rajawali, Hal. 15.  
25Ibid 
26 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum edisi 1, Jakarta: Granit, Hal. 57. 
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pengamatan peneliti perlu menentukan apa yang menjadi 

sasaran pengamatan dan perlu berusaha agar yang diamati 

tidak mengetau atau merasa curiga sehingga tingkah 

lakunya menjadi tidak wajar yang akan mengakibatkan 

diperolehnya keterangan yang salah.27 Pada peneltian ini 

peneliti melakukan pengamatan terhadap 8 pasien 

penerima layanan ortodontik cekat yang dilakukan dokter 

gigi umum yang menjadi responden. Pemilihan tersebut 

dilakukan secara accidental random sampling dimana 

peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara 

acak pada pasien ortodontik cekat yang sedang kontrol 

pada saat peneliti melakukan wawancara kepada 

responden dokter gigi. Peneliti kemudian mengamati kondisi 

gigi pasien penerima pelayanan ortodontik cekat tersebut 

apakah sudah diperoleh enam kunci oklusi normal atau 

belum yaitu sebagai berikut: 

a) Relasi gigi molar pertama kelas satu 
b) Anggulasi mahkota mesio-distal benar 
c) Inklinasi mahkota labio-lingual dan buko-lingual benar 
d) Bebas rotasi 
e) Bebas spacing 
f) Bidang oklusal datar28 

 
 Setelah melakukan observasi tersebut maka diperoleh 

data mengenai hasil pelayanan ortodontik yang dilakukan 

                                                           
27  Ibid, Hal.70. 
28Wayan Ardhana, 2015, Ortodontik Straight Wire (Petunjuk Singkat Prinsip danTeknik 

Perawatan), Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Hal. 2-
3. 
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oleh dokter gigi umum apakah sudah sesuai dengan enam 

kunci oklusi normal atau belum, sehingga dapat mengukur 

tingkat keberhasilan dokter gigi umum tersebut dalam 

melakukan pelayanan ortodontik cekat yang akan di 

sesuaikan dengan data hasil wawancara dengan pasien. 

2) Studi lapangan (field research) 

 Wawancara adalah metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (responden dan 

narasumber).Wawancara dilakukan karena anggapan bahwa 

responden dan narasumber yang paling mengetahui tentang 

diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat 

diamatinya dengan alat lain dapat diperoleh dengan 

wawancara. 29 Pada penelitian ini wawancara dilakukan 

secara terstruktur menggunakan pertanyaan yang sudah 

ditetntukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.Wawancara 

berlangsung secara lisan dengan bertatapmuka kepada 

narasumber dan responden untuk mendapatkan informasi 

dan keterangan yang berhubugan dengan penelitian. 

b. Data sekunder  

Pada penelitian ini mengunakan studi pustaka.Melalui studi 

kepustakaan pengumpulan data dilakukan dengan membaca, 

                                                           
29Rianto Adi, Op Cit., Hal. 73. 
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mengumpulkan dan mempelajari serta memahami buku 

literature, pendapat para sarjana, artikel, jurnal, publikasi, dan 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses untuk menyususn 

data hasil penelitian agar data tersebut dapat ditafsirkan. Metode 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna 

suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.30 

Analisis tersebut dilakukan dengan cara menguraikan data-

data yang diperoleh secara naratif dari data primer yang diperoleh 

dari wawancara dokter gigi umum yang melakukan ortodontik 

cekat, pakar Hukum Administrasi Negara, pakar Hukum Perdata, 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaen Semarang, Ketua PDGI 

Cabang Kabupaen Semarang dan pasien penerima pelayanan 

ortodontik cekat. Selain itu penelliti menambahkan dengandata 

sekunder untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang dapat 

menjawab permasalahanpenelitian sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan penelitian. 

 

 

                                                           
30 Bambang Sunggono, 2003,Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Grafindo 

Persada, Hal.30. 
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8.  Penyajian Tesis 

Penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan 

tesis sehingga dapat menggambarkan apa yang akan ditulis bila 

penelitian ini dilakukan. Penyajian tesis ini terdiri dari IV BAB yang 

ditulis secara naratif sebagai berikut : 

a. BAB I  berisi pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Sub 

bab pertama berisi latar belakang masalah yang 

menggambarkan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Sub 

bab kedua terdapat perumusan masalah yang berisi identifikasi 

masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban 

hukum dokter gigi umum dalam melakukan pelayanan 

ortodontik cekat. Sub babketiga tujuan penelitian dibahas 

tentang tujuan dari penelitian ini. Sub bab keempat adalah 

manfaat penelitian ini. Sub bab kelima adalah metode penelitian 

yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian,lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. Sub bab 

ke enam adalah rencana penyajian tesis. 

b. BAB II Tinjauan Pustaka, yang merupakan penelusuran 

terhadap kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada bab 

ini terdapat tujuh sub bab. Sub bab pertama berisi pengertian 

dokter gigi umum dan dokter gi spesialis ortodontik. Sub bab 
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kedua berisi standar kompetensi dokter gigi umum bidang 

ortodontik. Sub bab ketiga berisi standar kompetensi dokter 

spesialis ortodontik. Sub bab keempat berisi tindakan medik 

ortodontik. Sub bab kelima berisi kewenangan dokter gigi 

umum. Sub bab keenam berisi kewenangan dokter gig 

spesialis ortodotik. Sub bab ketujuh berisi pertanggungjawaban 

hukum dan sanksi dokter gigi umum dalam pelayanan 

ortodontik cekat. 

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berisi 

ketentuan hukum pelayanan ortodntik cekat yang dilakukan 

oleh dokter gigi umum. Sub bab kedua berisi tentang 

implementasi ketentuan hukum pelayanan ortodontik cekat 

yang dilakukan dokter gigi umum di Kabupaten Semarang.. 

Sub bab ketiga berisi tentang pertanggungjawaban hukum 

dokter gigi umum dalam melakukan pelayanan ortodontik 

cekat.  

d. BAB IV berisi kesimpulan dari penelitian ini dan juga beberapa 

saran. 
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F. Kerangka Konsep  

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
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