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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Ketentuan Hukum PelayananOrtodontik Cekat yang Dilakukan 

oleh DokterGigi Umum. 

1. Asas Hukum  

a. Asas lex superior derogat lex inferior 

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat 

lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-

undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-

undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-

undangan tingkat lebih rendah.77 

b. Asas lex specialis derogat legi generali 

Asas ini memberikan pengertian bahwaaturan hukum yang  

lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum 

merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu 

hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjukan 

hukum mana yang didahulukan untuk diberlakukan jika dalam 

suatu peristiwa hukum terkati atau terlarang beberapa 

                                                           
77A.A. Oka Mahendra, 2010, Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-

Undangan (Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan). Diakses dari 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-

perundang-undangan.html. 
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peraturan. Maksud asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa 

khusu wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan 

peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat 

pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa 

yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup 

peristiwa khusus tersebut.78 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex 

specialis derogat legi generalis 

1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum 

umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam 

aturan hukum khusus tersebut. 

2) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan 

ketentuan-ketentuanlex generalis (undang-undang dengan 

undang-undang). 

3) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam 

lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan 

hukum keperdataan79 

 

                                                           
78Shinta Agustina, 2015, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam 

Sistem Peradilan Pidana. Diakses dari 
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468/10227 

79A.A. Oka Mahendra, Op.Cit. 
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c. Asas lex posteriori derogate lex periori 

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau 

meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior 

derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip 

1)  Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi 

dari aturan hukum yang lama. 

2)  Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. 

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat 

menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex 

posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur 

pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya 

tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang 

serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru 

mulai berlaku.80  

2. Tujuan Hukum 

Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum.Teori hukum 

berhubungan dengan hukum pada umumnya, buka mengenai 

hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu 

hukum.Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-

masalah hukum positif tertentu yang mendasar, tetapi 

jawabannya tidak dicari atau diketemukan dalam hukum 

                                                           
80A.A. Oka Mahendra, Op.Cit. 
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positif.Teori hukum bersifat teoritis-abstrak, bebas nilai dan tidak 

normative.81 

Dalam memutuskan suatu perkara putusan hakim yang ideal 

adalah mengandung unsurGerechtigkeit (keadilan), 

Zweckmassigkeit   (kemanfaatan), Rechtssicherheit (kepastian 

hukum) secara proporsional.Suatu putusan hakim harus adil 

tetapi harus bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun 

masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.Pada praktiknya 

tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur tersebut secara 

proporsional dalam suatu putusan.Sering terjadi ketegangan atau 

konfik atar ketiga unsur tersebut. Bagaimanakan cara seorang 

hakim menjatuhkan putusan yang adil tetapi tidak menyimpang 

dari peraturan hukum, atau bagaimana menjatuhkan putusan 

dengan mentaati peraturan tapi tidak mengorbankan 

keadilan.Hakim harus menciptakan keseimbangan ketiga unsur 

tersebut.82 

Pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan 

manfaat atau kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum 

bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan 

atau tidak pada manusia. Hukumdikatakan baik apabila dapat 

memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan 

                                                           
81  Sudikno Mertokusumo, 2017, Teori Hukum edisi revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma 

Pustaka. 
82Ibid 
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hukum. Jangan sampai karena penegakan hukum 

dilaksanakanakan timbul keresahan di dalam masyarakat. 

Masyarakat akan  mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan 

sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat. 

Dalam kasus pelayanan ortodontik cekat yang dilakukan 

oleh dokter gigi umum yang bukan merupakan kompetensi dan 

kewenangannya dapat dikatakan belum disebutkan secara jelas 

dalam peraturan yang ada mengenai diperbolehkan atau dilarang 

seorang dokter gigi umum melakukan pelayanan ortodontik cekat. 

Apabila hal tersebut terjadi maka tidak adanya kepastian hukum 

didalam masyarakat sehingga tidak tercipta ketertiban  dalam 

masyarakat. 

Dalam hal kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat jika 

diperbolehkannya pelayanan ortodontik cekat dilakukan dokter 

gigi umum maka secara otomatis kebutuhan akan pelayanan 

ortodontik lebih dapat terjamin.Hal tersebut terjadi karena jumlah 

dokter gigi umum lebih banyak daripada jumlah dokter gigi dan 

persebarananya juga lebih merata sehingga akses masyarakat 

akan lebih mudah dan masyarakat akan menerima manfaatnya 

secara langsung. Namun, dalam hal keberhasilan perawatannya 

masih diragukan hal tersebut didasarkan pada tidak adanya dasar 

hukum yang menyatakan bahwa dokter gigi umum tersebut 

mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk melakukan 
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pelayanan ortodontik cekat yang seharusnya menjadi tugas dari 

kolegium dokter gigi umum. Ketidakjelasan kompetensidan 

kewenangan dokter gigi umum tersebut akan sangat mungkin 

terjadi kerugian di pihak pasien. Kerugian yang sering 

ditimbulkannya adalah terutama masalah kesehatan jaringan 

periodontal seperti terjadinya gingivitis, periodontitis, dekalsifikasi 

email atau white spot di sekitar gigi yang di pasang peranti cekat, 

peradangan gingiva, resesi gingiva, rusaknya sementum, 

rusaknya ligamen periodontal, rusaknya puncak, tulang alveolar 

dan resorbsi akar yang justru akan menimbulkan. 83  Kerugian 

tersebut justru akan menyebabkan masalah baru pada gigi pasien 

sehingga akan meningkatkan jumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk memperbaiki kerusakan tersebut. 

 Menimbang antara kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan yang akan terjadi pada pelayanan ortodontik cekat 

yang dilakukan dokter gigi umum, maka penulis menyimpulkan 

sebaiknya dokter gigi umum tidak diperbolehkan untuk melakukan 

pelayanan ortodontik cekat dan hanya diperbolehkan melakukan 

pelayanan ortodontik lepasan.  

3. Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum Dalam Pelayanan 

Ortodontik 

                                                           
83 Kornialia, 2018, Hubungan Peranti Ortodonti Cekat Terhadap Kesehatan Jaringan 

Periodontal. Diakses dari 
http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/endurance/article/viewFile/2344/935 
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Dokter gigi mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat 

menjalankan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan dalam 

upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kualifikasi dokter gigi 

sebagai tenaga kesehatan terdapat dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 

yang menyatakan bahwa “Tenaga kesehatan wajib memiliki 

pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang 

dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan”. 84  Dengan 

mengikuti pendidikan tersebut diharapkan dokter gigi 

akanmempunyai kompetensi akademik profesional yang akan 

diperlukan dalam melaksanakan praktik kedokteran. 

Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 

tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa “Tenaga kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 huruf amempunyai 

kualifikasi minimum diploma tiga, kecuali tenaga medis”. Dokter 

gigi sebagai tenaga kesehatan termasuk dalam tenaga medis 

mempunyai pendidikan yang setera dengan pendidikan 

sarjana.Dengan pendidikan tersebut diharapkan dokter gigi dapat 

bersikap professional yang didasari oleh keilmuan yang kokoh. 

Setiap lulusan institusi pendidikan kedokteran gigi 

mempunyai kriteria minimal yang harus dicapai agar dapat 

                                                           
84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. Diakses dari 
http://peraturan.go.id/inc/view/11e47c43733d516cbce5313235363236.html 

 

http://peraturan.go.id/inc/view/11e47c43733d516cbce5313235363236.html
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memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang 

setara yang disebut dengan standar kompetensi. 85 Kompetensi 

menandakan bahwa seorang dokter gigi layak untuk menjalankan 

praktik kedokteran gigi sesuai dengan kemajuan iptek kedokteran 

gigi.Kompetensi tersebut dinyatakan dalam sertifikat kompetensi 

yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) 

melalui kolegium-kolegiumnya.Kompetensi dokter gigi diperoleh 

selama pendidikan profesi kedokteran gigi berdasakan kurikulum 

pendidikannya dan menjadi dasar kewenangan untuk melakukan 

praktik kedokteran.86 

Pengaturan mengenai kompetensi dokter gigi umum dalam 

pelayanan ortodontik cekat terdapat dalam Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar 

Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. 87 Dalam peraturan tersebut 

pada domain IV tentang pemulihan fungsi sistem stomatognatik 

diatur mengenai kompetensi seorang dokter gigi umum yaitu 

mampu melakukan perawatan maloklusi kelas 1 sederhana/tipe 

dental pada pasien anak dan dewasa. Maloklusi kelas 1 

sederhana yaitu dimana tonjol mesiobukal M1 atas beroklusi 

                                                           
85 Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Diakses dari http://pdgi.or.id/wp-

content/uploads/2016/06/SKDGI-2015.pdf 
86 Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
87  Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 

Januari 2018 

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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dengan cekung bukal M1 bawah. 88 Kompetensi tersebut di 

lengkapi dengan kompetensi dasar yaitu mampu melakukan 

pencegahan maloklusi dental, melakukan perawatan maloklusi 

dental dan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil 

perawatan maloklusi dental.Selain itu, diterangkan di dalam 

lampiran perkonsil tersebut dijelaskan mengenai keterampilan 

prosedural seorang dokter gigi umum pada ortodontik lepasan 

yaitu : 

b. Membuat piranti ortodontik : 
1) Komponen aktif 
2) Komponen retentive 
3) Penjangkaran 
4) Lempeng akrilik 

b. Melakukan insersi piranti ortoodontik 

c. Melakukan aktivasi piranti ortodontik 
 

4. Kewenangan Dokter Gigi Umum dalam Pelayanan Ortodontik 

Kewenangan dalam arti sempit memberikan kepada orang 

yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk melakukan perbuatan 

tertentu.Seorang dokter gigi mempunyai kewenangan berhak dan 

kewenangan berbuat. Kedua kewenangan tersebut melekat, 

menjadi satu dan saling mendukung satu sama lain. Kewenangan 

berhak merupakan hak yang dimiliki oleh dokter gigi di dalam 

undang-undang maupun dalam kitab hukum.Kewenangan berhak 

sering disebut dengan istilah kemampuan, kehalian atau 

                                                           
88Ameilia Vidyaninggar, Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang, Wawancara Tanggal 

18 Januari 2018. 
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bovoengheid. Kewenangan berbuat dalam hukum biasanya 

disebut dengan kecakapan bertindak.89Dari kewenangan tersebut 

seorang dokter gigi dapat melakukan tugas pelayanan 

kesehatan.90 

Seorang dokter gigi umum yang sudah menyelesaikan 

pendidikan profesi kedokteran gigi berarti sudah mempunyai 

kewenangan berhak sesuai dengan kompetensinya. Namun, 

kewenangan berhak tersebut baru dapat menjadi kewenangan 

berbuat jika mendapatkan ijin dari dinas kesehatan berupa Surat 

Ijin Praktik (SIP). 

Kewenangan seorang dokter gigi diatur dalam Pasal 23 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan disebutkan bahwa “kewenangan untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang 

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

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang 

berbunyi “Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda 

registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran 

sesuai dengan  pendidikan dan kompetensi yang dimiliki”. Pasal 

                                                           
89 Irma Haida Yuliana Siregar, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Perawat Gigi Dalam 

Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi di Praktik Mandiri.Thesis Magister 
Hukum KesehatanUnika. Diakses dari 
http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/707 

90  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 
Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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tersebut menjelaskan bahwa seorang dokter gigi dapat bertindak 

melakukan praktik kedokteran. Namun, sebelum melakukan 

praktik kedokteran dokter gigi tersebut harus mempunyai surat 

tanda registrasi dan pelayanan yang diberikan harus disesuaikan 

dengan kompetensinya yang diperoleh selama pendidikan.91 Isi 

dari pasal tersebut sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 Undang-

Undang Tenaga Kesehatan yang berbunyi “tenaga kesehatan 

dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan 

kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya”. 

Di dalam peraturan pelaksannya yaitu pasal 20 ayat 2 Peraturan 

Meneteri Kesehatan No 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran diterangkan bahwa : 

Lingkup dan tingkat kewenangan penyelenggaraan praktik 
kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
masing-masing dokter atau dokter gigi sesuai dengan 
sertifikat kompetensi, dan/atau surat keterangan kompetensi 
dari ketua Kolegium atau Ketua Program Studi atas nama 
Ketua Kolegium bagi peserta Program Pendidikan Dokter 
Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter 
Gigi Spesialis (PPDGS).  
 

Apabila merujuk pada pasal diatas maka seorang dokter 

gigi mempunyai lingkup dan tingkat kewenangan untuk 

menyelenggarakan praktik kedokteran harus sesuai dengan 

kompetensi dan/atau surat keterangan kompetensi yang 

diperoleh dari pendidikannya.Dari kompetensi itulah maka dokter 

                                                           
91  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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gigi tersebut berwenang hanya sesuai dengan 

kompetensinya.92Seorang dokter gigi umum jika selama masa 

pendidikan profesi tidak ada kurikulum tentang ortodontik cekat 

maka dokter gigi umum tersebut tidak mempunyai kompetensi 

dan kewenangan untuk melakukan pelayanan orotodontik cekat.93 

Surat Ijin Praktik dokter sebagai syarat legalitas bahwa 

seorang dokter gigi boleh praktik.94 Diatur didalamPasal 23 ayat 3 

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa   

”dalam menyelengarakan pelayanan kesehatan, tenaga 

kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah”. Hal tersebut 

sejalan dengan pasal 37 Undang-undang Praktik Kedokteran 

yang menyatakan bahwa”setiap dokter atau dokter gigi yang 

melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat 

ijin praktik”.Surat ijin yang dimkasud dikeluarkan oleh pejabat 

kesehatan yang berwenang di Kabupaten atau Kota tempat 

praktek kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. 95 Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 29 tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran “surat izin praktik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan 

                                                           
92  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
93Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
94  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
95  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran 

atau kedokteran gigi dilaksanakan”. 

Pengaturan mengenai kewenangan pemberian izin praktik 

dokter tersebut sejalan dengan yangdiatur dalam lapiranUndang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang 

menyebutkan bahwakewenangan pemerintah kabupaten atau 

kota mempunyai kewenanganuntukpenerbitan izin praktik dan izin 

kerja tenaga kesehatan.Hal tersebut menandakan 

bahwakewenangan pemberian izin tenaga kesehatan tersebut 

melekat pada Bupati atau Walikota dan untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan kewenangan di bidang kesehatan tersebut maka 

dibentuklahDinas Kesehatan yang di pimpin oleh Kepala Dinas 

Kesehatan. 96  Kabupaten Semarang sendiri dijelaskan dalam 

Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 

tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Kesehatan bahwa salah satu kewenagan 

desentralisasi di bidang kesehatan adalah“pelayanan perijinan 

dan pengawasan di bidang kesehatan”.Hal tersebut kemudian 

diterangkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan 

Kesehatan bahwa salah satu jenis pelayanan perijinan di bidang 

kesehatan yang diberikan oleh SKPD yang membidangi 

                                                           
96  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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kesehatan adalah Ijin praktik tenaga kesehatan salah satunya 

adalah dokter gigi.Dari kedua peraturan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi pelimpahan kewenagan dalam 

hal pemberian ijin praktik dokter gigi dari bupati atau walikota 

kepada Kepala Dinas Kesehatan.97 Hal tersebut sejalan dengan 

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 

2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran”SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan 

oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota”.Pemberian izin 

praktik tersebut menandakan bahwa dokter gigi tersebut telah 

diberikan kewenangan klinis untuk melakukan praktik 

kedokteran.Namun dalam melaksanakan kewenangan klinis 

tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan kompetensi yang dimiliki98 

Seorang dokter gigi dalam melaksanakan praktek 

kedokteran harus sesuai dengan kewenagan dan kompetensi 

yang dimiliki. Namun,menurutPasal 63 Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur bahwa “dalam 

keadaan tertentu tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan 

di luar kewenangannya”. Keadaan tertentu yang dimaksud diatur 

lebih jelas dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 

                                                           
97  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
98  Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 

Januari 2018 
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Nomor2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan 

Praktek Kedokteran yang berbunyi sebagai berikut: 

Dalam rangka memberikan pertolongan dalam keadaan 
gawat darurat guna penyelamatan nyawa, dokter atau dokter 
gigi dapat melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran 
gigi di luar kewenangan klinisnya sesuai dengan kebutuhan 
medis. 
 

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

dokter atau dokter gigi dapat melakukan tindakan diluar 

kewenangan klinisnya dalam keaadaan tertentu yaitu keadaan  

gawat darurat guna penyelamatan nyawa seperti pada keadaan 

bencana atau di ruang IGD.99 Jika pasal tersebut diterapkan untuk 

pelayanan ortodontik cekat maka pelayanan ortodontik cekat 

bukan merupakan keadaan gawat darurat guna penyelamatan 

nyawa, sehingga pelayananortodontik cekat tidak termasuk dalam 

ketentuan pasal tersebut. Oleh karenapelayanan ortodontik cekat 

tidak termasuk dalam ketentuan tersebut dan merupakan 

tindakan kecantikan maka dokter gigi umum harus melakukan 

praktik sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama 

pendidikan.100 

Diterangkan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan 

Pelaksanaan Praktek Kedokteranbahwa “Pelaksanaan 

                                                           
99  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
100  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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kewenangan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

harus dilaksanakan sesuai dengan standar profesi. Bunyi pasal 

tersebut disimpulkan bahwa adanya pertentangan antara Pasal 

22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) peraturan menteri kesehatan 

tersebut dimana ayat 2 memperbolehkan dokter/dokter gigi 

melakukan tindakan diluar kewenangan klinisnya yang berarti 

diluar standar profesinya tetapi di ayat 3 dinyatakan pelaksanaan 

kewenagnan tersebut harus sesuai dengan standar profesi.101 

Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan 

suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Pelimpahan 

tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan 

Pelaksanaan Praktek Kedokteranyang berbunyi:   

Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu 
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, 
bidan atau tenaga kesehatan lainnya secara tertulis dalam 
melaksanakan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi. 
 

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa seorang dokter 

atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan tindakan 

kedokteran kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan 

lainnya.Seorang dokter gigi spesialis ortodontik juga dapat 

melimpahkan kewenangannya kepada dokter gigi umum untuk 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan yang 

                                                           
101 Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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diperintahkan.102Hal tersebut mempunyai arti bahwa dokter gigi 

umum dapat memperoleh kewenangan selain yang berasal dari 

komptensinya tetapi juga dapat memperoleh kewenangan yang 

berasal dari pelimpahan kewenangan dokter gigi spesialis 

ortodontik..103 

Kemudian pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052 tahun 2015 tentang Ijin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran diatur mengenai persyaratan 

dapat dilakukannya pelimpahan kewenangan yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan 
dimana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi 
ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan 
tersebut 

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan 

kedokteran yang berasal dari pelimpahan dokter atau dokter gigi 

dapat dilakukannya yaitu ketika kebutuhan pelayanan melebihi 

jumlah dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan 

tersebut.Namun, jika kebutuhan pelayanan tidak melebihi 

ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan 

tersebut maka seorang perawat, bidan atau tenaga kesehatan 

lainnya tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan 

                                                           
102  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
103Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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kedokteran yang berasal dari pelimpahaan kewenagan dokter 

atau dokter gigi.104 

Ketentuan mengenai pengaturan pelimpahan tindakan 

kedokteran atau kedoteran gigi diatur lebih lanjut pada Pasal 23 

ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor2052 tahun 2015 

yang berbunyi : 

Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan : 

a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan 
dan ketrampilan yang telah dimiliki oleh penerima 
pelimpahan; 

b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah 
pengawasan yang memberi limpahan’ 

c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggungjawab atas 
tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan 
tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; 

d. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil 
keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; 

e. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus 105 
 

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

dokter gigi spesialis ortoodontik jika akan melakukan pelimpahan 

kewenangan kepada dokter gigi umum harus memperhatikan 

bahwa tindakan yang akan dilimpahkan tersebut merupakan 

kemampaun dan keterampilan dari penerima pelimpahan. Selain 

itu dokter gigi spesialis ortodontik tetap mengawasi pelaksaanan 

tindakan yang dilakukan penerima pelimpahan karena pemberi 

                                                           
104  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
 
105 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 

Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Diakses 
darihttp://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn671-2011.pdf 

 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn671-2011.pdf
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pelimpahaan akan tetap bertanggungjawab atas kerugian yang 

terjadi sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan mandat yang 

diberikan.Tidakan tersebut tidak termasuk dalam pengambilan 

keputusan klinis dan tidak dilakukan terus menerus.Jika seorang 

dokter gigi umum melakukan tindakan ortodontik cekat secara 

terus menerus maka dapat dikatakan tindakan yang dilakukan 

dokter gigi umum tersebut tidak sesuai dengan pasal diatas.106 

5. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Ortodontik 

Dokter gigi dalam melaksanakan profesinya memberikan 

pelayanan kesehatan gigi yang prima untuk memenuhi 

kebutuhan pasien harus menyesuaikan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang 

pesat.Kewajiban pengembangan diri sepanjang hayat tersebut 

merupakan upaya mengembangkan profesionalismenya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter gigi melalui 

pendidikan pelatihan profesional. Pendidikan dan pelatihan 

kedokteran gigi berkelanjutan tersebut diatur dalam Pasal 27 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

“Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban 

mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki”. Bunyi pasal tersebut sejalan dengan 

Pasal 51 huruf e Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004  tentang 

                                                           
106  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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Praktik Kedokteran” dokter atau dokter gigi dalam melakukan 

praktik kedokteran mempunyai kewajiban menambah ilmu 

pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau 

kedokteran gigi”. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran yang berbunyi sebagai berikut : 

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. 

 
Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan yang 

merupakan bagian dari pengingkatan kompetensikepada dokter 

gigi yang sesuai ketentuan harus dilaksanakan harus sesuai 

dengan standar pendidikan profesi kedokteran gigi.  Pendidikan 

dan pelatihan berkelanjutan yang dilakukan oleh dokter gigi 

tersebut jika materinya di luar dari standar pendidikan profesi 

yang telah ditentukan, maka pendidikan dan pelatihan tersebut 

bukan merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan 

kedokteran gigi berkelanjutan yang sesuai dengan pasal tersebut 

sehingga tidak memberikan kompetensi kepada dokter gigi yang 

bersangkutan.107Jika pasal tersebut diterapkan dalam pelayanan 

ortodontik, maka pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi yang 

                                                           
107  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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diperbolehkan hanya yang sesuai dengan pendidikan profesi 

kedokteran gigi yaitu menggunakan ortodontik lepasan pada 

kasus maloklusi dental kelas 1.108 

Kemudian diatur mengenai penyelengara pendidikan dan 

pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan dalam 

Pasal 28 ayat (1)Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran bahwa:  

Setiap dokter atau dokter gigi wajib mengikuti pendidikan 
dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan 
yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga 
lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka 
penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
pada kedokteran dan kedokteran gigi. 

 
 Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi 

berkelanjuran yang diberi kewenangan Undang-Undang Praktik 

Kedokteran adalah organisasi profesi dalam hal ini adalah 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan lembaga lainnya 

yang telah diakreditasi oleh organisasi profesi.109 Pendidikan dan 

pelatihan yang dlikuti oleh dokter gigi yang diselenggarakan oleh 

lembaga lain selain yang disebutkan oleh pasal tersebut maka 

dapat dikatakan bukan merupakan bagian dari peningkatan 

kompetensi dokter gigi yang sah sesuai dengan Undang-Undang 

                                                           
108Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
109Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan  sertifikat 

yang diperoleh tidak dapat digunakan.110 

 Diterangkan dalam Pasal 28 ayat (2)Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa: 

Pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan 
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi 
kedokteran atau kedokteran gigi. 
 

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi dokter gigi diatur oleh 

organisasi profesi dan harus sesuai dengan standar yang 

ditetapkan terseebut. 111 Pengaturan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi 

berkelanjutantersebut terdapat pada buku pedoman dan 

petunjuk pelaksana pendidikan dan pelatihan profesionalisme 

kedokteran gigi berkelanjutan (P3KGB).Buku tersebut mengatur 

kegiatan pelatihan ortodontik cekat yang termasuk dalam 

kegiatan ilmiah terstruktur (KIT). Kegiatan tersebut terdiri dari 

beberapa pertemuan yang mempunyai modul 

berkesinambungan, silabus, dan diakhiri dengan ujian 

kompetensi. Tujuan kegiatan tersebut untukmeningkatkan 

kewenangan peserta dengan tetap mengacu pada standar 

kompetensi dokter gigi dan standar kompetensi dokter gigi 

                                                           
110Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
111Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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spesialis. Lembaga yang dapat menyelengarakan kegiatan ini 

adalah 

a. Institusi pendidikan dokter gigi(IPDG) yang berakreditasi 
minimal B (penyelengara kegiatan unit/kepanitian pelaksana) 
telah diakreditasi oleh PB-PDGI cq Komisi P3KGB bukan 
fakultasnya. 

b. RSKGM di IPDG yang berakreditasi minimal B (persyaratan 
sama dengan butir a 

c. Lembaga pendidikan kedokteran gigi TNI/Polri harus 
berkerjasama dengan IPDG yang berakreditasi minimal B.112 

Perorangan tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan 

kegiatan P3KGB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 

tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran,  Undang-Undang Nomor 

12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Kode Etik 

Kedokteran  Gigi Indonesia pasal 22“dokter gigi di Indonesia 

tidak diperbolehkan menyelengarakan kegiatan pendidikan dan 

pelataihan kedokteran gigi tanpa ijin dari organisasi profesi”.113 

6. Pembinaan dan pengawasan praktik kedoktaran  

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan yang dilakukan dokter atau dokter gigi, melindungi 

masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi 

dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter dan 

dokter gigi maka diatur mengengai pembinaan dan pengawasan 

praktik kedokteran. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 tahun 

                                                           
112Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor 254 tahun 

2018 tentang pedoman Tatalaksana Pendidikan dan Pelatiah Profesionalisme 
Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB). Diakses dari http://pdgijember.org/wp-
content/uploads/2018/07/Buku-Tatalaksana-P3KGB-2018.pdf 

113 Ibid  
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2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan “Pemerintah Pusat, 

Konsil Kedokteran Indonsia, Pemerintah Daerah, Organisasi 

Profesi membina dan mengawasi praktik kedokteran sesuai 

dengan fungsi dan tugas masing-masing”.Pasal 178 Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan 

bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan 

Pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap 

penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber 

daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan”. 

Pasal 80 disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah 

daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga 

kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga 

kesehatan dan organisasi porfesi sesuai kewenagannya” 

Pasal 182 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

tentang Kesehatan disebutkan bahwa “menteri dalam 

melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap 

penyelenggara upaya kesehatan“. Kemudian diatur dalam pasal 

182 ayat 3 bahwa “menteri dalam melaksanakan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat 

mendelegasikan kepada Lembaga Pemerintah Non Kementrian, 

Kepala Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tugas pokok 

dan fungsinya di bidang kesehatan”. Selanjutnya di Pasal 182 
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ayat 4 disebutkan bahwa “Menteri dalam melaksanakan 

pengawasan mengikutsertakan masyarakat”. 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan didalam 

Pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang 

tenaga Kesehatan“Perintah daerah provinsi, dan pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota seseuai dengan kewenangannya 

memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan dan 

fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 dan ayat 2”. Pasal 188 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “menteri 

dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga 

kesehatan dan faslitas pelayanan kesehatan yang melanggar 

ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Pasal 2 

mengatur mengenai “Menteri dapat mendelegasikan 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada 

Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Kepala Dinas Provinsi 

atau Kabupaten/Kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang 

kesehatan”. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengambilan tindakan administratif sebagaimana dimaksud 

pasal ini diatur oleh Menteri. 

Dikarenakan pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan 

tidak mengatur tentang jenis sanksi dan tata cara pengagaturan 
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sanksi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarangmenerapan sanksimenggunakan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 114 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052 tehun 2011 tentang izin praktik dan 

pelaksanaan praktik kedokteran Pasal 31 ayat 1 

diterangkan“dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan 

administratifterhadap pelanggaran peraturan Menteri ini”. 

Kemudian diatur pada ayat 2 bahwa “sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peringatan 

lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP”.Kemudian pada 

Pasal 3 “Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam 

memberikan sanksi administrastif sebagaimana dimaksud ayat 

2 terlebih dahulu dapat mendengarkan pertimbangan 

Organisasi Profesi”. Didalam Pasal 32 diatur mengenai 

pencabutan SIP dokter dan dokter gigi yaitu Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP dokter dan 

dokter gigi dalam hal: 

b. Atas dasar rekomendasi MKDKI 
c. STR dokter dan dokter gigi dicabut KKI; 
d. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP nya;dan/atau 
e. Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui 

siding yang dilakukan khusus untuk itu. 

                                                           
114Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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Lembaga lain yang dapat melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap praktik kedokteran yaitu Organisasi 

Profesi dalam hal ini Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 

Organisasi Profesi dibentuk berdasarkan Pasal 50 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehehatan “tenaga kesehatan harus membentuk organisasi 

profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau 

mengmbangkan pengatahuan dan keterampilan, martabat dan 

etika profesi tenaga kesehatan”. Setiap jenis tenaga kesehatan 

hanya dapat membentuk satu organisasi profesi dalam hal ini 

Persatuan Dokter GIgi Indonesia. Organisasi profesi melalui 

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai 

tugas melakukan pemeriksaan pelanggaran etik kedokteran 

seperti yang dijelasakan dalam pasal 68 Undang-Undang 

Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran “Apabila 

dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, maka Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan 

pengaduan pada organisasi profesi” sanksi yang dapat 

diberikan oleh MKEKG yaitu : 

c. peringatan lisan berlaku paling lama 6 bulan 
d. Peringatan tertulis berlaku paling lama 6 bulan 
e. Pernarikan rekomendasi PDGI untuk mendapatkan SIP 

paling lama 12 bulan.115 

                                                           
115PB PDGI, 2014,Pedoman Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran GIgi  Indonesia, 

Jakarta: Huwa Karya. 
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B. ImplementasiKetentuan Hukum PelayananOrtodontik Cekat yang 

Dilakukan oleh DokterGigi Umum di Kabupaten Semarang 

1. Impelementasi Standar Kompetensi Dokter Gigi Umum 

Dzalam Pelayanan Ortodontik . 

Penelitimelakukan pengambilan data primer pada dokter gigi 

umum di Kabupaten Semarang, baik anggota Persatuan Dokter 

Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Kabupaten Semarang maupun 

dokter gigi yang bukan anggota (PDGI) Cabang Kabupaten 

Semarang dengan rincian seperti pada tabel berikut: 

Tabel III. Dokter Gigi di Kabupaten Semarang 

 
Dokter gigi 

umum 

Dokter gigi 
spesialis 

ortodontik 

Dokter gigi 
Spesialis 
lainnya 

Jumlah 

Angota PDGI Kab. 
Semarang 

53 2 1 56 

Non angota PDGI 
Kab. Semarang 

6 0 3 9 

Sumber Data : Data primer yang diolah tahun 2017  
 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah dokter gigi 

anggota (PDGI) Cabang Kabupaten Semarang tahun 2017 

sebanyak 56 anggota dengan penjabaran 53 anggota merupakan 

dokter gigi umum, dua anggota merupakan dokter gigi spesialis 

ortodontik dan satu anggota merupakan dokter gigi spesialis 

periodontia. Jumlah dokter gigi yang berpraktik di Kabupaten 

Semarang tetapi bukan anggota PDGI Kabupaten Semarang 

sebanyak sembilan orang, dengan enam diantaranya merupakan 
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dokter gigi umum, dua dokter gigi spesialis bedah mulut, dan satu 

dokter gigi spesialis konservasi.  

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas 

bertanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat utama 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melakukan tugas-tugas 

dalam bidang pekerjaan tertentu. 116 Pengaturan mengenai 

kompetensi dokter gigi umum dalam pelayanan ortodontik cekat 

terdapat dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 

tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi 

Indonesia.117Peneliti melakukan wawancara tentang pengetahuan 

dokter gigi umum di Kabupaten Semarang tentangPeraturan Konsil 

Kedokteran tersebut dan hasilnya sebagai berikut : 

Tabel IV. Pengetahuan Dokter Gigi Umum Kabupaten 
Semarang terhadap Perkonsil Nomor 40 tahun 2015 tentang 

Standar Kompetensi Dokter Gigi 
 

  Tidak Tahu Tidak Tahu 

Dokter gigi umum 19 0 

Jumlah 19 0 

Sumber Data : Data primer yang diolah tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua 

responden pada penelitian ini tidak mengetahui adanya 

Peraturan Konsil Kedokteran IndonesiaNomor 40 Tahun 2015 

                                                           
116 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 

tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Diakses 
darihttp://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PENDIDIKAN_RISET_P2M/MENDIKBUD_P
ENDD%20DAN%20PJJ/Kepmendiknas%20nomor%20045%20tahun%202002%20Ku
rikulum%20Inti%20PT.pdf 

117 Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 
Januari 2018. 

http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PENDIDIKAN_RISET_P2M/MENDIKBUD_PENDD%20DAN%20PJJ/Kepmendiknas%20nomor%20045%20tahun%202002%20Kurikulum%20Inti%20PT.pdf
http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PENDIDIKAN_RISET_P2M/MENDIKBUD_PENDD%20DAN%20PJJ/Kepmendiknas%20nomor%20045%20tahun%202002%20Kurikulum%20Inti%20PT.pdf
http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PENDIDIKAN_RISET_P2M/MENDIKBUD_PENDD%20DAN%20PJJ/Kepmendiknas%20nomor%20045%20tahun%202002%20Kurikulum%20Inti%20PT.pdf
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Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi.Dengan tidak 

mengetahui adanya peraturan tersebut maka dapat kesimpulan 

bahwa responden tidak mengetahui batasan kompetensi 

seorang dokter gigi umum dalam melakukan pelayanan 

ortodontik yang akansangat dimungkinkan terjadinya tindakan 

diluar kompetensi.  

Standar kompetensi dokter gigi mengandung pengertian 

sebagai kriteria minimal yang harus dicapai oleh setiap lulusan 

institusi pendidikan kedokteran gigi di Indonesia agar para 

lulusanya kelak dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan mutu yang setara. 118 Peneliti melakukan 

wawancara kepada dokter gigi umum di Kabupaten Semarang 

untuk mengetahui kompetensi yang diperoleh selama masa 

pendididkan profesi dan hasilnya sebagai berikut : 

Tabel V. Kompetensi Selama Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi 
 

 Dapat Materi 
Ortodontik Cekat 

Tidak Dapat Materi 
Ortodontik Cekat 

Dokter gigi umum 1 18 

Jumlah 1 18 

Sumber Data : Data primer yang diolah tahun 2017 

Dari hasil tersebut diketahui bahwa 18 responden 

mengaku tidak mendapatkan materi pelajaran tentang 

ortodontik cekat selama masa pendidikan profesi kedokteran 

                                                           
118 Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Diakses dari http://pdgi.or.id/wp-

content/uploads/2016/06/SKDGI-2015.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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gigi dan sebanyak 1 responden mengaku mendapatkan materi 

pelajaran tentang ortodontik cekat selama masa pendidikan. 

Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar 

Universitas tempat dokter gigi umum menempuh pendidikan 

profesi tidak mengajarkan tentang ortodontik cekat yang artinya 

telah menerapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 

Nomor 40 tahun 2015 tentang  Standar Kompetensi Dokter Gigi 

Indonesia.  

Saat ini sudah tidak ada kurikulum pendidikan dokter gigi 

umum yang mengajarkan tentang pelayanan ortodontik 

menggunakan alat cekat.Kurikulum pendidikan dokter gigi umum 

saat ini hanya mengajarkan pelayanan ortodontik menggunakan 

alat ortodontik lepasan. Hal tersebut terjadi karena Konsil 

Kedokteran Indonesia telah menetapkan domain tentang 

pelayanan ortodontik bagi dokter gigi umum hanya pada 

perawatan menggunakan ortodontik lepasan dan ketika masuk ke 

lingkungan kampus harus sesuai sesuai dengan yang ditetapkan  

tersebut.119 

2. Implementasi Kewenangan Dokter Gigi Umum dalam 

Pelayanan Ortodonik 

Kewenangan seorang dokter gigi diatur dalam Pasal 23 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

                                                           
119Ameilia Vidyaninggar, Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang, Wawancara 

Tanggal 18 Januari 2018. 
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Kesehatan disebutkan bahwa “kewenangan untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang 

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

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang 

berbunyi “Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda 

registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran 

sesuai dengan  pendidikan dan kompetensi yang dimiliki”. Isi dari 

pasal tersebut sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan yang berbunyi “tenaga kesehatan dalam 

menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan 

yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya”. 

Seorang dokter gigi hanya diperbolehkan melakukan 

tindakan kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar 

kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dan menjadi dasar 

kewenangannya.120Terdapat perbedaan kompetensi antara dokter 

gigi umum dengan dokter gigi spesialis ortodontik.Dokter gigi 

umum hampir dapat melakukan semua pekerjaan yang 

berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut mulai dari 

pencabutan gigi, penambalan gigi, pembuatan gigi palsu hingga 

pelayanan ortodontik.Namun, pelayanan tersebut mempunyai 

batas yaitu harus sesuai dengan kurikulum yang diajarkan selama 

                                                           
120 Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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pendidikan profesi. 121 Dalam hal pelayanan ortodontik seorang 

dokter gigi umum hanya mendapatkan pelajaran mengenai 

ortodontik lepasan, sedangkan ortodontik cekat tidak 

diajarkan.Namun, berbeda dengan dokter gigi spesialis ortodonik 

yang mendapatkan semua pelajaran tentang ortodontik cekat dan 

lepasan.122 

Dokter gigi spesialis merupakan dokter gigi yang 

mengkhususkan diri pada satu bidang pelayanan tertentu.Salah 

satu contoh dokter gigi spesialis yaitu dokter gigi spesialis 

ortodontik yang mengkhususkan diri pada pelayanan ortodontik 

(merapikan gigi).Dokter gigi spesialis ortodontik mempunyai 

kompetensi untuk melakukan pelayanan ortodontik mulai dari 

kasus gigi berjejal ringan, sedang sampai berat dengan 

menggunakan alat ortodontik lepasan maupun cekat, sedangkan 

dokter gigi umum dalam hal pelayanan ortodontik hanya 

mempunyai kompetensi untuk merawat kasus dental yang 

sederhana.123 

Dari dokter gigi umum yang berada di Kabupaten 

Semarang diperoleh data bahwa sebanyak 19 dokter gigi umum 

anggota PDGI Cabang Kabupaten Semarang melakukan 

                                                           
121  Ameilia Vidyaninggar, Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang, Wawancara 

Tanggal 18 Januari 2018. 
122 Widodo lestari, Dokter Gigi Spesialis Ortodonik PDGI Kabupaten Semarang, 

Wawancara Tanggal 18 Januari 2018. 
123 Ameilia Vidyaninggar, Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang, Wawancara 

Tanggal 18 Januari 2018. 
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pelayanan ortodontik cekat dan 31 dokter gigi umum PDGI 

Cabang Kabupaten Semarang tidak melakukan pelayanan 

ortodontik cekat. Sedangkan semua dokter gigi umum yang 

bukan anggota PDGI Cabang Kabupaten Semarang tidak 

melakukan pelayanan ortodontik cekat. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel VI. Pelayanan Ortodontik Cekat Oleh Dokter Gigi Umum 

 
Melakukan Pelayanan 

Ortodontik Cekat 

Tidak Melakukan 
Pelayanan 

Ortodontik Cekat 

Dokter gigi umum 
Angota PDGI Kab. 

Semarang 
19 34 

Dokter Gigi Umum 
Non Angota PDGI Kab. 

Semarang 
0 6 

Sumber Data : Data primer yang diolah tahun 2017 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar dokter gigi umum di wilayah kabupaten Semarang sudah 

tidak mengerjakan pelayanan ortodontik cekat.Masihterdapat 19 

dokter gigi umum anggota PDGI Kabupaten Semarang yang 

melakukan pelayanan ortodontik cekat yang artinya 

implementasinya belum sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.Dokter gigi umum tersebut dapat dikatakan telah 

melanggar aturan perijinan karena berpraktik sebagai layaknya 

dokter gigi spesialis ortodontik.Disamping itu dokter gigi umum 
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juga melanggar batas kewenangan yang diimiliki kerana 

berpraktik tidak sesuai dengan kompetensinya.124 

Responden melakukan pelayanan ortodontik cekat terjadi 

karenamerasa prihatin banyak tukang gigi yang melakukan 

pelayanan ortodontik cekat tetapi tidak mempunyai bekal 

keilmuan yang memadai.Dengan tidak mempunyai bekal 

keilmuan yang memadai tersebut banyak gigi pasien yang 

menjadi berantakan bahkan lebih parah dari semula.Dokter gigi 

umum setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar perawatan 

maloklusi yang mereka peroleh selama pendidikan kedokteran 

gigi apalagi setelah mengikuti kursus tentang ortodontik cekat 

sehingga responden beranggapan mampu untuk melakukan 

pelayanan ortodontik.Responden mengerjakan pasien awalnya 

hanya dari keluarga dekat dan lama kelamaan banyak mengajak 

teman sehingga banyak pasien yang melakukan perawatan pada 

dokter gigi tersebut.Responden mengaku penggunaan ortodontik 

cekat karena lebih efektif untuk merapikan gigi dibandingkan 

dengan ortodontik lepasan karena tekanan konstan dan pasien 

mudah untuk dijakan kooperatif. 

Seorang dokter gigi yang sudah mempunyai Surat Ijin 

Praktik (SIP) diberi kewenangan klinis untuk melakukan praktek 

                                                           
124Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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kedokteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan kompetensi yang dimiliki. 125 Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar 

Kompetensi Dokter Gigi Indonesia domain IV tentang pemulihan 

fungsi sistem stomatognatik diatur mengenai kompetensi seorang 

dokter gigi umum yaitu mampu melakukan perawatan maloklusi 

kelas 1 sederhana/tipe dental pada pasien anak dan dewasa. 

Peneliti melakukan wawancara tentang pelaksanaan peraturan 

tersebut dan hasilnya sebagai berikut : 

Tabel VII. Pengetahuan Tentang Batasan Kewenangan 
 

 Sederhana Semua 

Dokter gigi umum 17 2 

Jumlah 17 2 

Sumber Data : Data primer yang diolah tahun 2017 

Dari tabel di atas diketahui sebanyak 

17respondenmenjawab bahwa seorang dokter gigi umum hanya 

boleh melakukan pelayanan maloklusi sederhana sedangkan 

sebanyak dua responden lainnya menjawab bahwa dokter gigi 

umum boleh melakukan pelayanan semua kasus maloklusi baik 

yang sederhana maupun kompleks.Dapat disimpulkan bahwa 

17 dokter gigi umum dengan sengaja melanggar batas 

kompetensi yang dimilikinya. Implementasi peraturan konsil 

kedokteran tentang batas kompetensi dokter gigi umum 

                                                           
125Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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mengenai jenis kasus yang boleh di lakukan oleh dokter gigi 

umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih  

ada 2 dokter gigi umum yang belum melakukan pelayanan 

ortodontik sesuai peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 

tersebut.  

Dalam hal mengenai batas kewenangan seorang dokter 

gigi umum dalam melakukan pelayanan ortodontik sebagian 

besar responden menjawab bahwa batas kewenangan dokter 

gigi umum adalah pada perawatan maloklusi adalah pada kasus 

dental yang sederhana.Hal tersebut dikarenakan sebagian 

besar responden mengaku keilmuan yang diperoleh hanya 

sepintas dibandingkan dengan spesialis ortodontik yang 

mempunyai keilmuan lebih tinggi dan mendalam mengenai 

pelayanan ortoodtik cekat. Jika dokter gigi umum menemui 

kasus yang tidak mampu tidak mampu maka akan dirujuk ke 

dokter gigi spesialis ortodontik. 

Dalam keadaan tertentu tenaga kesehatan dapat 

memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Keadaan 

tertentu yang dimaksud diatur lebih jelas dalam Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 

tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran yaitu 

“Dalam rangka memberikan pertolongan dalam keadaan gawat 

darurat guna penyelamatan nyawa, dokter atau dokter gigi 
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dapat melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi di 

luar kewenangan klinisnya sesuai dengan kebutuhan medis”. 

Tindakan ortodotontik cekat merupakan tindakan estetik bukan 

tindakandalam rangka memberikan pertolongan dalam keadaan 

gawat darurat guna penyelamatan nyawa sehingga dokter gigi 

tidak dapat melakukan tindakan kedokteran gigi di luar 

kewenangan klinisnya sesuai dengan pasal tersebut. Hal 

tersebut mengakibatkan seorang dokter gigi umum tetap tidak 

diperbolehkan untuk melakukan pelayanan ortodontik cekatatau 

dengan kata lain seorang dokter gigi harus berparktik sesuai 

dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki.126 

Kewenangan lain dapat diperoleh dari mandat dokter gigi 

spesialis. Seorang dokter gigi umum yang melakukan 

pelayanan ortodontik cekat tanpa melalui pelimpahan dari 

dokter gigi spesialis ortodonik maka dokter gigi umum tersebut 

tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut. Hal tersebut 

terjadi karena tindakan tersebut merupakan kewenangan yang 

melekat sehingga harus sesuai dengan standar kompetensinya. 

Seorang dokter dapat mendelegasikan kewenangannya kepada 

perawat, bidan atau tenaga kesehatan lain secara tertulis dalam 

melaksanakan tindakan kedokteran. Pelimpahan tersebut dapat 

                                                           
126Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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dilakukan dalam keadaan dimana terdapat kebutuhan 

pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di 

fasilitas tersebut.Pemberi pelimpahan tetap bertanggungjawab 

atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang sesuai dengan 

pelimpahan yang diberikan.127 

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan data bahwa 

apabila responden mengalami kesulitan pada saat melakukan 

pelayanan ortodontik cekat maka akan melakukan konsultasi 

kepada dokter gigi umum, dokter gigi speseialis ortodontik 

ataumencoba memecahakan kesulitan tersebut sendiri. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel VIII. Tempat Konsultasi Ketika Mengalami Kesulitan 
 

 Sendiri Dokter 
Gigi 

Umum 

Dokter Gigi 
Spesiali 

Ortodontik 

Dokter Gigi 
Umum & 

Dokter Gigi 
Spesialis 

Ortodontik 

Dokter gigi 
umum 

3 5 3 7 

Jumlah 3 5 3 7 

Sumber Data : Data primer yang diolah tahun 2017 

 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa apabila 

mengalami kesulitan ketika melakukan pelayanan ortodontik 

cekat maka sebanyak 7 responden akan berkonsultasi dengan 

                                                           
127 Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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dokter gigi umum sekaligus dokter gigi spesialis ortodontik untuk 

meyakinkan responden. Sebanyak 5 responden berkonsultasi 

dengan dokter gigi umum yang juga melakukan pelayanan 

ortodontik cekat tetapi sudah lama melakukannya dan sudah 

menangani banyak kasus sehingga dirasa mempunyai 

kemampuan yang lebih baik.Sebanyak 3 responden 

berkonsultasi dengan dokter gigi spesialis ortodontik saja baik 

yang mengajarinya pada saat kursus ataupun bukan.Sebanyak 

3 responden memecahkan kesulitan tersebut sendiri yaitu 

dengan membaca sumber pustaka yang berkaitan dengan 

kasus yang sedang di lakukan. 

Pelimpahan yang terjadi yaitu melalui konsultasi dokter 

gigi umum kepada dokter gigi spesialis ortodontik dan/atau 

dokter gigi umum yang telah melakukan pelayanan ortodontik 

terlebih dahulu melalui melalui tatap muka, telepon, whatsapp 

atau facebook.Tidak terdapat mandat tertulis dari dokter gigi 

spesialis kepada dokter gigi umum, tetapi hanya konsultasi 

mengenai kesulitan yang terjadi saat perawatan berlangsung 

dan kemudian dokter gigi spesialis memberikan masukan yang 

diaplikasikan oleh dokter gigi umum tersebut. 

Dalam melakukan pelimpahan kewenangan dari dokter 

gigi spesialis ortodontik kepada dokter gigi umum tidak sesuai 

dengan pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 
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tahun 2015 karena tindakan yang dilimpahkan tersebut tidak 

termasuk dalam kemampuan dan keterampilan dokter gigi 

umum.Pelaksanaan pelimpahan tersebut juga dilakukan terus 

menerus tanpa pengawasan dari dokter gigi spesialis.Dokter 

gigi umum melakukan tindakan atas inisiatifnya sendiri dan 

mengambil keputusan klinis secara sendiri tanpa melalui 

perintah yang diberikan dokter gigi spesialis ortodontik seperti 

layaknya mempunyai kewenangan sendiri.128 

3. Impelementasi Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan 

Ortodontik 

Pasal 51 huruf e Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004  

tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa ”dokter atau 

dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran mempunyai 

kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti 

perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi”. 

Kemudian didalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi sebagai berikut 

“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”.Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

                                                           
128  Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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bahwa “Setiap dokter atau dokter gigi wajib mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi 

berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan 

lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam 

rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

Dari hasil wawancara dengan responden diketahui 

bahwa pada awalnya kursus tersebut di selenggarakan oleh 

PDGI setempat sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan dalam 

upaya untuk meningkatkan kompetensi dokter gigi umum dalam 

melakukan pelayanan kesehatan gigi.Kursus tersebut diadakan 

dengan mendatangkan dokter gigi spesialis ortodontik sebagai 

pembicara.Sempat terjadi pertentangan dengan ikatan 

ortodontik setalah adanya kontrovesi tumpang tindih kompetensi 

dengan dokter gigi spesialis ortodontik dengan dikeluarkannya 

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 

tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi yang menyatakan 

bahwa kompetensi dokter gigi umum hanya terbatas pada 

kasus dental dengan menggunakan alat ortodontik lepasan 

maka sejak saat itu kursus tersebut diadakan secara 

tersembunyi tanpa melalui (PDGI). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa dokter gigi umum di Kabupaten 
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Semarang memperoleh keterampilan mengenai perawatan 

ortodontik cekat sebagian besar diperoleh dari kursus baik 

berupa seminar maupun hands on mengenai ortodontik cekat. 

Kursus tersebut diadakan baik di dalam negeri maupun luar 

negeri.Kursus tersebutdilakukan selama tiga hari dengan 

mempelajari berbagai modul yang telah disiapkan.Sempat 

terjadi pertentangan dengan ikatan ortodntik tetapi tetap 

diadakan kurus tersebut.Setelah mengikuti kursus kebanyakan 

mengikuti diskusi kasus dari grup facebook lalu diaplikasikan ke 

pasien. 

Sertifikat merupakan bukti tertulis seseorang mempunyai 

kemampuan tertentu sesuai dengan pelatihan yang telah 

diikutinya.Seorang dokter gigi umum yang telah mengikuti 

pelatihan tentang ortodontik cekat sebagian besar memperoleh 

sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang 

melakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yaitu 

PDGI.Pelatihan tersebut diadakan sebelum adanya Peraturan 

Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang 

Standar Kompetensi Dokter Gigi. Sebagian lainnya mempunyai 

sertifikat tetapi dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang 

mengeluarkan sertifikat tersebut yaitu perseorangan dan 

lembaga lain diluar PDGI. Sebagian lainnya tidak mempunyai 

sertifikat pelatihan. Daftar jumlah responden yang mempunyai 
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sertifikat dan tidak mempunyai sertifikat dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel IX. Asal Sertifikat Pelatihan Ortodontik Cekat 

Asal Sertifikat Jumlah 

PDGI 8 

Perseoranagan 3 

Lebaga Lain 1 

Tanpa Sertifikat 7 

Sumber Data : Data primer yang diolah tahun 2017 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 8 dokter gigi 

umum memperoleh sertifikat yang diadakan resmi oleh lembaga 

yang diberi kewenangan untuk memberikan pelatihan 

berkelanjutan yaitu PDGI.Pelatihan tersebut diadakan sebelum 

tahun 2006.Sebanyak 3 dokter gigi umum memperoleh sertifikat 

pelatihan ortodontik cekat dari perseorangan yang belum 

disertifikasi oleh PDGI sehingga tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Sebanyak 1 dokter gigi 

umum memperoleh sertifikat dari lembaga luar negeri yang juga 

belum disertifikasi oleh PDGI.Sebanyak 7 dokter gigi umum 

sudah melakukan pelatihan tentang ortodontik cekat tetapi tidak 

memperoleh sertifikat setelah pelatihan tersebut. 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dapat 

menyelenggarakan pendidikan dan pelaltihan kedokteran gigi 

berkelanjutan tetapi materi yang disampaikan tetap dalam 

domain kompetensi dokter gigi umum.Pendidikan dan pelatihan 
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tentang ortodontik cekat tetap tidak diperbolehkan walaupun jika 

dilakukan hanya sebatas pengetahuan saja dan tidak untuk 

diaplikasikan ke pasien.Pembicara yang diperbolehkan untuk 

mengisi pada pendidikan dan pelatihan tersebut minimal adalah 

dokter gigi spesialis, anggota PDGI yang mempunyai 

kompetensi di bidang tersebut dan berasal dari institusi yang 

berwenang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yaitu 

lembaga pendidikan.129 

Pendidikan dan pelatihan ortodontik cekat yang diikuti 

dokter gigi umum bukan merupakan bagian dari peningkatan 

kompetensi dokter gigi yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hal terebut terjadi karena kursus tersebut 

diadakan perseorangan dan bukan oleh organisasi profesi atau 

lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi sesuai 

dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran. 

Pendidikan dan Pelatihan ortodontik cekat tersebut juga 

bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan 

bahwa pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran 

gigi untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter 

gigi dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi 

                                                           
129  Ameilia Vidyaninggar, Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang, Wawancara 

Tanggal 18 Januari 2018. 
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kedokteran gigi. Hal tersebut terjadi karena standar pendidikan 

profesi dokter gigi adalah melakukan pelayanan ortodontik 

lepasan pada kasus maloklusi sederhana menggunakan alat 

ortodontik lepasan yang diterangkan Perkonsil Nomor 40 tahun 

2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia tetapi 

pada kursus tersebut materi yang diajarkan adalah mengenai 

ortodotik cekat.Seminar ortodontik yang resmi sekarang 

merupakan pendalaman pengetahuan yang belum sempat 

diperoleh selama pendidikan kedokteran tetapi masih termasuk 

dalam kompetensi dokter gigi umum.130 

Meskipun dokter gigi telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan mengenai ortodontik cekat dalam bentuk seminar atau 

hands on yang diibaratkan mempunyai keterampilan teori dan 

praktik tetapi kursus tersebut diadakan sangat singkat hanya 

tiga hari sehingga dasar keilmuannya tidak kuat dan sangat 

mungkin akan terjadi kesalahan pada saat melakukan 

perawatan.Dokter gigi spesiais ortodonik memperoleh keilmuan 

yang kompek untuk melakukan pelayanan ortodontoik dan 

diharapkan mempunyai resiko kesalahan sedikit terhadap 

perawatan yang diberikan.Kursus yang diadakan tersebut tidak 

terstruktur dengan baik hanya mengikuti keinginan pemberi 

kursus. Pada pendidikan spesialis terstruktur dengan baik mulai 

                                                           
130  Widodo lestari, Dokter Gigi Spesialis Ortodonik PDGI Kabupaten Semarang, 

Wawancara Tanggal 18 Januari 2018 
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dari teori sampai praktek ke pasien.Seminar ortoodontik yang 

boleh dilakukan sekarang lebih kepada identifikasi kasus mana 

yang boleh dilakukan dokter gigi umum dan mana yang harus 

dirujuk ke dokter gigi spesialis ortodontik, tetapi tidak sampai 

kepada pemasangan behel.Kursus tersebut lebih kepada 

pendalaman materi yang merupakan kompetensi dokter gigi 

umum tetapi tidak dipraktekkan selama pendidikan profesi 

karena keterbatasan waktu. Hal tersebut .berbeda dengan 

ortodontik cekat yang memang tidak diajarkan selama 

penddidikan profesi sehingga kursus tersebut bukan merupakan 

suaru pendalaman pengetahuan tetapi tindakan diluar 

kompetensi.131 

Kursus yang dilakukan dokter gigi umum merupakan 

tindakan yang illegal.Meskipun dokter gigi umum memiliki 

sertifikat pelatihan ortodontik cekat tetapi kursus tersebut  terjadi 

sebelum adanya Perkonsil Nomor 40 tahun 2015 tentang 

Standar Kompetensi Dokter gigi umum. Peraturan kesehatan 

selalu dinamis sehingga dokter gigi umum harus mengikuti 

peraturan tersebut. Meskipun mempunyai kemampuan 

melakukan pelayanan tetapi dokter gigi umum tidak mempunyai 

ijazah yang sah dan surat kompetensi yang sah dari kolegium 

sebagai pihak yang berwenang menentukan kompetensi dokter 

                                                           
131  Widodo lestari, Dokter Gigi Spesialis Ortodonik PDGI Kabupaten Semarang, 

Wawancara Tanggal 18 Januari 2018 
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gigi.Sertifikat yang diperoleh dokter gigi umum juga tidak bisa 

dijadikan sebagai kewenangan tambahankarena pada dasarnya 

tidak mempunyai kompetensi dan wilayah Kabupaten Semarang 

bukan termasuk wilayah yang terpencil.132 

4.  Impelementasi Pembinaan dan Pengawasan Praktik 

Kedokteran 

a. Dinas Kesehatan 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mempunyai 

fungsi regulasi, pengawasan dan pembinaan. Fungsi 

regulasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku mulai dari undang-undang yang berkaitan 

dengan kesehatan, peraturan menteri kesehatan sampai 

kepada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai 

peraturan teknis. Dalam melakukan fungsi regulasi Dinas 

Kesehatan tidak membuat peraturan sendiri tetapi hanya 

menjalankan peraturan yang sudah ada.133 

 Fungsi pengawasan bertujuan agar apa yang telah 

ditetapkan pada peraturan dapat diterapkan dengan baik 

oleh fasilitas kesehatan terasuk dokter gigi praktek 

Pengawasan yang dilakukan dinas kesehatan kabupaten 

semarang ada dua yaitu pengawasan langsung dan tidak 

                                                           
132  Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 

Januari 2018 
133 Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 

Januari  2018 
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langsung. Pengawasan langsung dimana dinas kesehatan 

datang langsung ke fasilitas kesehatan yang berada wilayah 

binaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

secara rutin. Pengawasan tidak langgsung yaitu 

pengawasan yang dilakukan melakui pengaduan dari 

masyarakat.Dari hasil tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang sudah sesuai dengan Pasal 182 ayat 4 dimana 

sudah mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan hingga diperoleh data tidak ada pengaduan 

dari masyarakat mengenai pelayanan ortodontik cekat yang 

dilakukan dokter gigi umum. 134 Dinas kesehatan hanya 

mengetaui bahwa pelayanan di masyarakat sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada yaitu tidak melakukan 

pelayanan ortodontik cekat, tetapi pada kenyataannya dokter 

gigi umum masih melakukan pelayanan ortodontik cekat di 

Kabupaten Semarang. Hal tersebut menandakan adanya 

ketidaktepatan dalam melakukan fungsi pengawasan yang 

dilakukan Dinas Kesehatan sehingga didapatkan informasi 

yang salah. Disamping itu kurang adanya koordinasi dengan 

organisasi profesi sehinga tidak mengetahui masih adanya 

pelatihan atau tidak tentang ortodontik cekat oleh PDGI. 

                                                           
134  Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 

Januari 2018 
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 Pembinaan dilakukan apabila dokter gigi bertindak 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan terdapat aduan dari masyarakat.Pembinaan 

dilakukan dengan memanggil yang bersangkutan atau 

dengan mendatangi yang bersangkutan untuk melakukan 

klarifikasi.Pembinaan praktek kedokteran dan kedokteran 

gigi sudah tepat dilakukan oleh dinas kesehatan dan 

organisasi profesi sesuai dengan  Pasal 31 ayat 3 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Ijin 

Praktik dan Pelaksanan Praktik Kedokteran.jika hasil diskusi 

menyatakan terjadi pelanggaran berat maka sebagai Dinas 

yang diberi kewenangan menegakan sanksi dinas kesehatan 

akan mencabut surat ijin praktik. Jika pelanggaranya ringan 

maka Dinas Kesehatan memberikan surat peringatan 

pertama selama 2 minggu, jika belum ada perbaikan maka 

dilakukan peringatan ke-2 dan ke-3. Jika Dinas Kesehatan 

memandang praktek yang dilakuan membahayakan 

masyarakat maka akan dicabut surat ijin praktiknya. Seorang 

dokter gigi yang dikenakan sanksi pencabutan SIP akan 

melakukan pengajuan SIP dapat dikembalikan lagi ke 

organisasi profesi apakah diberikan rekomendasi atau tidak. 

Seperti contoh pada kasus abortus tidak diberikan lagi 

rekomendasi dari IDI selamanya. 
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 Sampai saat ini belum ada laporan mengenai keluhan 

yang dialami masyarkat mengenai pelayanan ortodontik 

cekat oleh dokter gigi umum.Pelanggaran lebih banyak 

terjadi pada non tenaga medis yaitu tukang gigi dimana telah 

melakukan tindakan ortodontik cekat.Dinas Kesehatan dan 

PDGI telah melakukan pembinaan terhadap tukang gigi yang 

telah melanggar undang-undang yang memasang ortodontik 

cekat. Namun, dalam perjalanannya tidak ada 

perubahan.Dinas kesehatan tidak bisa melakukan eksekusi 

untuk penutupan sehingga terkendala kerana harus 

berkoordinasi dengan SatPol PP untuk eksekusinya.135 

b. Persatuan Dokter Gigi Indonesia 

 Lembaga lain yang dapat melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap praktik kedokteran yaitu Organisasi 

Profesi dalam hal ini Persatuan Dokter Gigi Indonesia 

(PDGI). Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Kabupaten 

Semarang mengetahui tentang banyaknya kasus dokter gigi 

umum yang melakukan pelayanan ortodontik cekat. Namun, 

sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang dilakukan, 

hanya dapat menghimbau dalam pelayanan harus 

mengutamakan keselamatan dokter dan pasien. Disamping 

itu, dokter gigi umum dapat memilih kasus yang menurut 

                                                           
135  Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 

Januari 2018 
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mereka mampu karena akan sulit dalam perlindungan 

hukumnya dan Jika dirasa memang diluar kemampuannya 

maka harus dirujuk kedokter gigi spesialis ortodontik. 

Namun, jika tidak mau dirujuk maka harus memperkuat 

informed consent.136 

 Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten 

Semarang melalui Badan Pembelaan Anggota(BPA) dan 

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia 

(MKEKG)melakukan pembinaan terhadap praktik dokter 

umum yang menjalankan pelaynan ortoodntik cekat dengan 

menyelipkan materi tersebut di seminar yang diadakan.  

Namun. sampai saat ini tidak ada laporan mengenai 

kerugian yang diderita oleh pasien penerima pelayanan 

ortodontik cekat oleh dokter gigi umum. Hal tersebut terjadi 

karena kebanyakan kasus yang ditangani hanya untuk 

memenuhi keinginan pasien sehingga apabila sudah 

memenuhi keinginan pasien maka pasien akan merasa 

puas. Sampai saat ini belum ada sanksi yang diberikan 

kepada dokter gigi umum yang menjalankan praktik 

ortodontik cekat karena merasa rikuh dan pekewuh.137 

                                                           
136  Ameilia Vidyaninggar, Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang, Wawancara 

Tanggal 18 Januari 2018. 
137  Ameilia Vidyaninggar, Ketua PDGI Cabang Kabupaten Semarang, Wawancara 

Tanggal 18 Januari 2018. 
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 Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa PDGI cabang Kabupaten Semarang telah melakukan 

fungsi pegawasan dan pembinaan terhadap anggotanya 

melalui BPA dan MKEKG. Hal tersebut sudah sesuai dengan 

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran.Namun, dalam pengawasan tersebut 

belum optimal karena harus mengunggu adanya pengaduan 

dari pasien yang dirugikan dan masih terkesan belum dapat 

menegakan peraturan secara maksimal dikarenakan masih 

mempunyai rasa rikuh dan pekewuh terhdap teman sejawat. 

C. Tanggung JawabHukum Dokter Gigi Umum Dalam 

Melakukan Pelayanan Ortodontik Cekat 

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai 

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut 

cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah 

ada.Dokter gigi umum di Kabupaten Semarang sebanyak 19 

orang melakukan pelayanan ortodontik cekat yang merupakan 

tindakan diluar kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.Hal 

tersebut menandakan telah terjadi pelanggaran atas peraturan 

perundang-undangan. Dokter gigi umum dapat dimintai 

pertanggung jawab atas perbuatannya tersebut atas dasar ; 
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1. Pertanggunjawaban Administrasi Negara 

Aspek hukum administrasi dinilai dari sudut 

kewenangannya yaitu apakah dokter gigi umum berwenang 

untuk melakukan perawatan. Berdasarkan hal tersebut maka 

persyaratan yang paling penting dimiliki seorang dokter gigi 

adalah surat ijin praktik. Dengan adanya ijin tesebut barulah 

dokter yang bersangkutan berwenang melakukan tugas 

pelayanan kesehatan. 

Dari hasil penelitian diketahui terdapat 19 dokter gigi 

umum anggota PDGI Kabupaten Semarang yang melakukan 

pelayanan ortodontik cekat.Dokter gigi umum tersebut dapat 

dikatakan telah melanggar aturan perijinan karena berpraktik 

sebagai layaknya dokter gigi spesialis ortodontik. Dokter gigi 

umum tersebut juga melanggar batas kewenangan yang 

diimiliki karena berpraktik tidak sesuai dengan 

kompetensinya.138 

Menteri dapat mengambil tindakan administratif 

terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang melangar ketentuan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang. 

a. Menteri dapat mendelegasikan kewenagan sebagaimana 
dimasksud pada ayat (1) kepada lembaga pemenerintah 
non kementrian, kepala dinas provinsi, atau 

                                                           
138 Yovita Indrayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 

Wawancara Tanggal 21 Desember 2017. 
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kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di 
bidang kesehatan. 

b. tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 
1) Peringatan secara tertulils; 
2) Pencabutan isin sementara atau izin tetap 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 
tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 
ini diatur oleh menteri. 
 

Dari bunyi pasal diatas Menteri memiliki kewenangan 

atributif untuk memberikan sanksi kepada dokter gigi umum 

yang melakukan pelayanan ortodontik cekat. Selain itu 

Menteri dapat melimpahkan kewenangan tersebut 

kepadaKepala Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota yang 

tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan yaitu Dinas 

Kesehatan.Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 

31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tentang Izin 

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang berbunyi : 

1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil 
tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan 
Menteri Ini. 

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai 
dengan pencabutan SIP. 

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam 
memberikan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendengarkan 
pertimbangan organisasi profesi. 

 
Sanksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang kepada dokter gigi umum disesuaikan dengan 

tingkat kesalahan yang dilakukan. Jika kesalahannya ringan 
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maka akan dikenakan peringatan lisan. Jika tidak ada 

perbuhan setelah dilakukan peringatan lisan sebanyak 3 kali 

maka akan dikenakan pencabutan Surat Ijin Praktik. Namun, 

jika pelanggarannya berat maka dapat langsung dikenakan 

pencabutan Surat Ijin Praktik.139 

2. Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan Perbuatan 

Melawan Hukum 

Pada umumnya ada dua bentuk pertanggungjawaban 

dokter di bidang hukum perdata., yaitu pertanggungjawaban 

atas kerugian yang disebabkan wanprestasi(yaitu perbuatan 

tidak memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara 

tidak baik) dan pertanggunjawaban disebabakan oleh 

perbuatan melanggaar hukum. Pelayanan kesehatan 

merupakan perjanjian terapeutik berdasarkan undang-

undang, maka perjanjian antara dokter dan pasien 

dikategorikan pada perjanjian upaya atau ikhtiar 

ispanningverbintenis dan tidak diperbolehkan menjanjikan 

hasil. 140 

                                                           
139  Ani Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Wawancara Tanggal 26 

Januari 2018 

 
140  Pj Soepratigna, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata,Wawancara 

Tanggal 21 Desember 2017. 
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Pertanggungjawaban hukum berdasarkan perbuatan 

melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH perdata yang 

berbunyi : 

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 
orang yang menimbulkan kerugian itu karena 
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut 

 
Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa untuk dapat 

mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan 

hukum harus dipenuhi empat syarat yaitu: 

1) Perbuatan itu melanggar hukum 
2) Pasien harus mengalami suatu kerugian 
3) Ada kesalahan atau kelalian 
4) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan 
 

Seorang dokter gigi umum dalam melakukan 

perikatan dengan pasien mempunyai kewajiban untuk 

melakukan sesuatu perbuatan yaitu pelayanan ortodontik 

untuk merapikan gigi pasien.Dokter gigi umum tersebut 

dalam merapikan gigi pasien seharusnya menggunakan alat 

ortodontik lepasan seusai dengan kompetensi dan 

kewenangan yang dimiliki. Namun, apabila dalam merapikan 

gigi pasien menggunakan ortodontik cekat yang bukan 

merupakan kewenangannya maka dapat dikatakan dokter 

gigi umum tersebut melakukan perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 35 ayat (1) Undang-
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UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 

dan Pasal 62 ayat (1), Undang-Undang  Nomor 36 tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

Hasil penelitian tentang diketahui bahwa responden 

mengetahui bahwa seorang dokter gigi hanya diperbolehkan 

melakukan perawatan ortodontik menggunakan ortodontik 

lepasan. Namun, pada kenyatannya sebanyak 19 dokter gigi 

melakukan pelayanan ortodontik cekat yang bukan 

merupakan kompetensi dan kewenangannya. Maka dapat 

disimpulkan respondenpada penelitian ini melakukan 

pebuatan melanggar hukum karena kesengajaan.Hal 

tersebut terjadi karenaresponden mengetahui bahwa batas 

kewenangannnyahanya pada ortodontik lepasan tetapi tetap 

mengerjakan ortodontik cekat sehingga akibat yang akan 

terjadi dapat diketehui. 

Dengan tanpa adanya kompetensi dan kewenagan 

yang dimiliki dokter gigi umum akan sangat mudah untuk 

melakukan kesalahan ketika melakukan perawatan sehingga 

menimbulkan kerugian kepada pasien. Seperti pada kasus 

yang terjadi di Kabupaten Semarang.Pasien awalnya ingin 

membenarkan gigi bahwanya yang berjarak.Pasien datang 

ke dokter gigi umum karena tertarik menggunakan metode 

perawatan tanpa pencabutan.Pasien mengaku dijanjikan 
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dokter tersebut selama 2 tahun selesai perawatan tetapi 

setelah 4 tahun berjalan gigi pasien masih terdapat 

jarak.Pasien merasa tidak ada perkembangan dengan 

kondisi gigi nya. Pasien juga mengaku cemmas untuk kontrol 

karena orientasinya pada uang. Pasien merasa pelayanan 

semakin jelek dan dokter giginya semakin kasar maka 

pasien memutuskan untuk berpindah ke dokter gigi spesialis 

ortodontik.Dari dokter gigi tersebut pasien mendapatkan 

informasi bahwa metode perawatan tanpa pencabutan yang 

dilakukan dokter gigi awal tidak tepat dilakukan hal tersebut 

karena gigi pasien rahang atas lebih maju dari rahang 

bawah dengan jarak yang besar sehingga perlu dilakukan 

pencabutan pada 2 gigi rahang atas untuk mengurangi jarak 

gigi atas dan bawah. Pasien mengaku hasil yang diperoleh 

sama saja sebelum dan sesudah perawatan. Selain itu gigi 

gerhamnya pasien menjadi miring, goyang dan sakit ketika 

bertemu atas dan bawah sehingga pasien memutuskan 

untuk melakukan perawatan ke dokter gigi spesialis 

periodontia karena tidak tahan dengan kondisi 

tersebut.Dokter gigi spesialis peridontia tersebut 

menyarakan dilakukan pengurangan pada mahkota gigi 

geraham pasien dan jika masih goyang dan sakit maka 

disarankan untuk dicabut dan diganti dengan gigi palsu. 
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Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa 

seorang dokter gigi umum yang bukan ahlinya telah 

memasang alat ortodontik cekat pada pasien tersebut 

sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.Dari hal 

tersebut maka telah terpenuhi unusur kerugian dan 

hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan dokter gigi umum dengan melakukan 

pelayanan ortodontik cekat dengan kerugian yang diterima 

pasien. Kerugian yang diderita pada pasien baik berupa 

kerugian materiil yaitukerugian yang senyatanya diderita dan 

dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang seperti 

biaya pengobatan (biaya awal pemasangan, biaya kontrol, 

biaya ganti kawat)dan biaya transportasi.Sedangkan 

kerugian immaterial kerugiaan yang diderita akibat 

perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, 

dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya 

kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, 

dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan 

uang. 141 Oleh karenaitu,secara hukum sudah sepatutnya 

dokter gigi umum bertanggungjawab atas kerugian yang 

diderita pasien. 

                                                           
141Riki Perdana Raya Waruwu,  2017, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial”. 

Diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-
artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-
riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h 

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h
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Dalam hal adanya perbuatanmelawan hukum, maka 

pihak yang meminta ganti rugi harus membuktikan 

adanyakesalahan itu.Dalam perkara perdata, hakim bersifat 

menunggu. Asas ini menentukan bahwa dalam 

pelaksanaanya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak 

keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang 

berkepentingan.Apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak 

ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak 

yang berkepentingan, sedang hakim bersifat pasif 

menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan 

kepadanya.Sampai saat ini belum ada laporan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang atau PDGI Kabupaten 

Semarang mengenai kerugian dari masyarakat setelah 

menerima pelayanan ortodontik cekat yang dilakukan dokter 

gigi umum. Dengan tidak adanya tuntutan dari masyarakat 

maka tidak akanada proses hukum yang akan diterima oleh 

dokter gigi umum.142 

3. Tanggung jawab Hukum Pidana 

 Aspek pidana baru timbul apabila pelayanan 

kesehatan yang dilakukan berakibat atau 

menyebabkanpasien mati atau menderita cacat. Apabila hal 

ini terjadi maka sanksinya bukan hanya ganti rugi berupa 

                                                           
142Pj Soepratigna, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Wawancara 

Tanggal 21 Desember 2017. 
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materi akan tetapi juga dapat merupakan hukuman badan. 

Seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu : 

a. Pidana pokok yang terdiri dari : 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 

a) Seumur hidup 
b) Sementara 

3) Pidana kurungan, sekurang-kurangnnya satu hari 
dan setinggi-tingginya satu tahun 

4) Pidana denda, sebagai penganti hukuman 
kurungan 

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
3) Pengumuman keputursan hakim 

 
Agar ketentuan pidana dapat diterapkan harus 

dipenuhi dua hal yaitu pertama adanya suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh sesorang dan perbuatan itu melanggar 

hukum pidana sehingga memenuhi perumusan delik 

sebagaimana diatur dalam pasal KUHP.Kedua bahwa 

pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya 

sehingga dia dapat dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan 

dan diatur oleh KUHP. Dalam hukum pidana untuk 

membuktikan adanya kelalian dalam pelayanan kesehatan 

harus ada paling tidak empat unsur. 

a. Adanya kewajiban yang timbul karena perjanjian. 

Didalam hal pelayanan orotodontik seorang dokter gigi 

berkewajiban untuk melakukan pelayanan sesuai dengan 

standar kompetensi dan kewenangannya sesuai yang 
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diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa 

“kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Pasal 

tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang 

berbunyi “Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat 

tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik 

kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi 

yang dimiliki. 

 Kemudian juga diatur menegenaikewajiban lain  

dokter gigi yang diatur dalam Pasal 51 huruf a dan b 

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik 

kedokteran yang berbunyi : 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran mempunyai kewajiban  

1) Memberikan pelayanan medis seusai dengan standar 

profesi dan stnadar prosedur operasional serta 

kebutuhan medis pasien 

2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang 

mempunyai keahlian atau kemampuan yang baik, 
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apabila tidak mempu melakukan sesuatu pemeriksaan 

atau pengeobatan. 

b. Ada pelangaran terhadap kewajiban, seperti dokter 

bertindak tidak sesuai dengan norma yang ditentukan 

karena kesengajaan atau kelalaian seperti pada kasus 

pelayanan ortodontik cekat yang dilakukan dokter gigi 

umum dimana dapat dikatakan telah melanggar 

kewajibannya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 

35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran dan Pasal 51 huruf a dan huruf b 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran tersebut. 

c. Timbul kerugian. Akibat dari perbuatan dalam 

hubungan dokter dan pasien dapat timbul kerugian, baik 

bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu 

dapat mengenai tubuh pasien sehingga menimbulkan rasa 

tidak enak. 

d. Ada hubungan sebab akibat langsung dalam 

hubungan dokter pasien, yaitu apabila dari perbuatan 

dokter timbul akibat yang merugikan pasien. 

 Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka dokter gigi 

umum dapat dikenakan pertanggungjawaban secara 
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pidana berdasarkan pada pasal 79 huruf c Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran 

yang berbunyi : 

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau 
dokter gigi yang : 
a. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, 
huruf b, huruf c dan huruf c, atau huruf e. 

b. Dengan sengaja tidak memenuhi kewejiban 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e. 
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Seorang dokter gigi umum yang melakukan praktek 

pelayanan ortodontik cekat dapat dikenakan ketentuan 

pidana dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 tahun 

2009 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi : 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 
identitas berupa gelar atau bentuk lain yang 
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah 
yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi 
yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau 
surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin 
praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  
 
Pengenaan Pasal tersebut disebabkan karena dokter 

gigi umum berpraktik seolah-olah seperti seorang dokter 

gigi spesialis ortodontik yang telah memiliki surat tanda 

registrasi dokter gigi spesialis atau surat izin praktek 

sebagai seorang dokter gigi spesialis yang diberi 

kewenangan untuk melakukan pelayanan ortodontik cekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


