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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan pembahasan diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. ketentuan hukum tentang pelayanan ortodontik cekat yang 

dilakukan oleh dokter gigi umum  

Ketentuan hukum tentang pelayanan ortodontik yang 

dilakukan dokter gigi umum terdapat pada berbagai peraturan. 

Peraturan tersebut mengatur dokter gigi umum untuk berpraktik 

sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama masa 

pendidikan kedokteran gigi yaitu menggunakan ortodontik lepasan. 

Peraturan tersebut juga mengatur dokter gigi umum untuk 

berpraktek sesuai dengan kewenagan klinisnyayang diperbolehkan 

oleh Dinas Kesehatan untuk berpraktek sesuai dengan 

kompetensinya. 

Dokter gigi umum dapat melakukan tindakan diluar 

kompetensinya dalam rangka memberikan pertolongan dalam 

keadaan gawat darurat guna penyelamatan nyawa. Namun 

tindakan ortodontik cekat merupakan tindakan kecantikan dan 

bukan untuk penyelamatan nyawa sehingga dokter gigi umum 
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harus berpraktik sesuai dengan kompetensinya menggunakan 

ortodontik lepasan. 

Dokter gigi umum dapat memperoleh kewenangan yang 

berasal dari mandat dokter gigi spesialis ortodontik. Namun 

tindakan tersebut dapat dilakukan jika kebutuhan pelayanan 

melebihi dokter gigi di fasilitas tersebut. Selain itu harus dipasitikan 

tindakan yang dilimpahkan merupakan kemampuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki dokter gigi umum serta dalam 

pelaksanaannya tetap dalam pengawasan dan tidakdiperbolehkan 

untuk mengambil keputusan klinis secara terus menerus. 

Pendidikan ortodontik cekat yang dilakukan oleh dokter gigi 

umum bukan merupakan bagian dari upaya untuk memberikan 

kompetensi kepada dokter gigi umum karena dilaksanakan tidak 

sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran gigi yaitu 

ortodontik lepasan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan kedokteran 

gigi berkelanjutan tersebut diselengarakan bukan oleh organisasi 

profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi 

sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pengawasan dan pembinaan praktek kedokteran dapat 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan organsisasi 

profesi dalam hal ini Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Pengawasan 

dan pembinaan tersebut dilakukan untuk melindungi dan 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter gigi. 
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Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administrative kepada 

dokter gigi umum yang melakukan tindakan ortodontik cekat berupa 

peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP. 

2. Pelaksanaan ketentuan hukum pelayanan ortodontik cekat yang 

dilakukan oleh dokter gigi umum di Kabupaten Semarang 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

19 dokter gigi umum di Kabupaten Semarang belum 

melaksanakan ketentuan hukum pelayanan ortodontik dikarenakan 

masih melakukan pelayanan ortodontik cekat yang bukan 

merupakan kompetensi dan kewenangannya. Sebagian besar 

responden tidak mendapatkan materi tentang ortodontik cekat 

pada saat pendidikan kedokter gigi, Namun, mendapatkan 

keterampilan tersebut dari kursus yang dilaksanakan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku yang diselengarakan perorangan 

dan bukan melalui organisasi profesi atau lembaga lain yang 

diakrediatasi organisasi profesi. 

Semua responden tidak mengetahui tentang Perkonsil Nomor 

40 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter gigi dimana 

diatur mengenai kompetensi yang seharusnya dimiliki dokter gigi 

umum. Namun. Sebanyak 17 responden mengetahui batasan 

kompetensi dokter gigi umum dalam melakukan pelayanan 

ortodontik cekat yaitu pada kasus maloklusi sederhana dengan 

menggunakan ortodontik lepasan. 
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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dokter gigi 

umum sebagian besar akan berkonsultasi dengan dokter gigi 

umum dan dokter gigi spesialis ortodontik secara bersamaan jika 

mengalamai kesulitasn ketikak melakukan perawatan ortodontik 

cekat. Namun konsultasi tersebut tanpa melalui mandat dokter gigi 

spesialis ortodontik dan dilakukan secara terus menerus oleh 

dokter gigi umum  sehingga dapat dikatakan dokter gigi umum 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Kurangnnya upaya dari Dinas kesehatan maupun PDGI untuk 

memberikan pengawasan atau pembinaan terhadap tindakan 

pelayanan ortodontik cekat oleh dokter gigi umum yang 

merupakan tindakan diluar kewenangan. Disamping itu, masih ada 

perasaan sungkan antar sesama teman sejawat sehingga 

pelaksanakan peraturan belum maksimal. 

3. Pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi dokter gigi umum 

yang melakukan pelayanan ortodontik cekat 

Dokter gigi umum yang melakukan pelayanan ortodontik 

cekat dapat di kenakan pertanggungjawaban baik secara hukum 

administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana.Proses 

pertanggunjawaban tersebut dapat terjadi dengan adanya laporan 

kerugian dari pasien penerima pelayanan ortodontik cekat oleh 

dokter gigi umum. Jika tidak ada laporan maka tidak ada proses 
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hukum yang berlangsung. Keputusan akan jenis sanksi yang 

diterima dokter gigi umum berdasarkan keputusan dari hakim 

pengadilan, kepala dinas kesehatan, maupun dari ketua PDGI 

setempat setelah dilakukan sidang mengenai hal tersebut. 

B. Saran 

1. Untuk pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang sebagai pelaksana pelayanan 

kesehatan di wilayah Kabupaten Semarang untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada dokter gigi 

umum yang melakukan pelayanan ortodontik cekat agar 

pelaksanaan praktek dokter gigi umum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan tercipta keselamatan pasien. 

2. Untuk PDGI Cabang Kabupaten Semarang agar perlu 

mensosialisasikan, membina, dan melakukan pengawasan yang 

lebih ketat serta menghilangkan perasaan sungkan terhadap dokter 

gigi umum dalam hal batas kewenangan pelayanan ortodontik yang 

boleh dan tidak boleh dilaksanakan dokter gigi umum. 

3. Dilakukan penertiban terhadap kursus ortodontik cekat yang tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  


