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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul 

dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang 

hidup bersama. Manusia dinamakan makhluk sosial karena kecenderungannya 

berkelompok. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan filsuf Yunani 

terkenal, Aristoteles menamakan manusia itu “zoon politikon” (makhluk sosial).1 

 Setiap manusia mempunyai kepentingan. Mengingat akan banyaknya 

kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, 

karena kepentingannya saling bertentangan. Oleh karena itu, manusia di dalam 

masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu 

tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan 

bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan 

orang lain dan dirinya sendiri.2 Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang 

tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.3  

 Konsep negara hukum (rechstaat) menurut Immanuael Kant dan Julius 

Stahl mengandung 4 unsur yaitu pengakuan hak asasi manusia, pemisahan 
                                                           
1 Mochtar Kudumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan 
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), hal 12 
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 
2005), hal 4 
3 Ibid., hal 40  
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kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan 

peraturan-peraturan, adanya Peradilan Tata Usaha Negara.4 Indonesia merupakan 

negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Hal ini terlihat dengan diamanatkannya Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan 

dalam batang tubuhnya yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 Kesehatan merupakan salah satu hak warga negara Republik Indonesia 

yang dilindungi oleh negara. Hak warga negara dalam bidang kesehatan tercantum 

dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwa  

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
 

 Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap orang. 

Kesehatan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan 

sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan 

umum. 5  

 Sebagai kebutuhan dasar manusia, kesehatan merupakan permasalahan 

yang paling banyak dijumpai di masyarakat, khususnya kesehatan gigi. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan 

                                                           
4 Ibid., hal 22 
5 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, sebesar 25,9 

persen penduduk Indonesia mempunyai masalah gigi dan mulut dalam 12 bulan 

terakhir. Namun, hanya 31,1 persen diantara mereka yang menerima perawatan 

dan pengobatan dari tenaga medis gigi (perawat gigi, dokter gigi atau dokter gigi 

spesialis. Oleh karena itu, kemampuan penduduk Indonesia untuk mendapatkan 

pelayanan dari tenaga medis hanya 8,1 persen.6  

 Rendahnya jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan gigi dari tenaga medis disebabkan karena tidak meratanya persebaran 

dokter gigi di Indonesia. Jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis di Indonesia 

per 12 September 2015 adalah 29.295. Namun, 25.060 dokter gigi dan dokter gigi 

spesialis berada di wilayah Indonesia bagian barat.7 Oleh karena itu, masyarakat 

tidak hanya mencari pelayanan kesehatan gigi pada dokter gigi tetapi juga pada 

tukang gigi.  

 Pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu 

yang dilakukan untuk mendapat nafkah.8 Sebagai warga negara Indonesia, Tukang 

Gigi memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini 

seperti yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pasal 28 D ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Setiap 

                                                           
6 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Riset Kesehatan 
Dasar 2013 (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hal. 110-111 
7 http://www.kki.go.id/, diakses pada 12 September 2015 
8 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 18 September 2015 
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orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”.  

 Pekerjaan tukang gigi telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Meskipun 

ketika itu profesi dokter gigi sudah ada, namun jumlahnya sangat terbatas dan 

hanya melayani orang Eropa yang bermukim di Surabaya. Pekerjaan tukang gigi 

yang melatarbelakangi didirikannya lembaga pendidikan kedokteran gigi STOVIT 

(School tot Opleiding van Indische Tandartsen) di Surabaya, Jawa Timur, pada 

tahun 1928. Pada tahun 1952, Dr. Moestopo mendirikan Kursus Kesehatan Gigi di 

Jakarta yang kemudian pada tahun 1957 berkembang menjadi Kursus Tukang 

Gigi Intelek Dr. Moestopo. Selanjutnya pada tahun 1958, Dr. Moestopo 

mendirikan Dental College Dr. Moestopo yang mendapat pengakuan dari 

Pemerintah.9 

 Pada tahun 1969, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin 

Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes No. 

53/1969). Berdasarkan Pasal 1 Permenkes No. 53/1969, pengertian tukang gigi 

Yang dimaksud dengan “Tukang-gigi dalam peraturan ini ialah mereka yang 
melakukan pekerjaan kesehatan gigi dengan: 
a. tidak mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau tidak 

mempunyai ijazah yang diakui oleh Departemen Kesehatan dan 
b. tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan Kedokteran-

gigi untuk melakukan pekerjaan, serta 
c. lazim memakai sebutan Tukang-gigi, dentist, Ahli-gigi dan sebagainya. 

 
Permenkes No. 53/1969 mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin 

tukang gigi untuk melakukan pekerjaan tukang gigi, serta pembaruan surat izin 

                                                           
9 http://www.beritasatu.com/nasib-tukang-gigi/47915-inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia.html, 
diakses pada 22 Juli 2015 
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tukang gigi. Surat izin tersebut diberikan terbatas hanya pada pekerjaan-pekerjaan 

sebagai berikut:10 

a. Penambahan gigi vital tanpa pengobatan urat syaraf gigi 

b. Pembuatan prothesa gigi 

c. Pembuatan mahkota dan jembatan gigi (crown and bridge) 

d. Pekerjaan laboratorium gigi 

 Menteri Kesehatan kemudian mencabut Permenkes No. 53/1969  dengan 

mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/Menkes/Per/V/1989 tentang 

Pekerjan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes No. 339/1989). Permenkes 

ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa pekerjaan tukang gigi perlu 

diawasi dan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat sehingga izin pekerjaan 

tukang gigi secara bertahap akan dihapuskan.11 Permenkes No. 339/1989 

mengatur mengenai pendaftaran dan perizinan, kewenangan pekerjaan tukang 

gigi, rujukan, larangan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana bagi 

tukang gigi. Dalam Permenkes No. 339/1989 yang dimaksud dengan tukang gigi 

adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan 

kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan 

pekerjaannya.12 Dengan diterbitkannya Permenkes No. 339/1989, Pemerintah 

tidak lagi mengeluarkan izin baru bagi tukang gigi, namun hanya pembaruan izin 

Tukang Gigi yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

                                                           
10 Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 53/DPK/I/K/1969 
11 Bagian Menimbang huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
339/Menkes/Per/V/1989 
12 Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 339/Menkes/Per/V/1989 
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No. 53/1969.13 Tukang gigi yang telah teregistrasi dan memiliki izin berdasarkan 

Permenkes No. 53/1969 wajib membarui izinnya setiap 3 (tiga) tahun hingga usia 

65 (enam puluh lima) tahun.14 Kewenangan pekerjaan tukang gigi dalam 

melakukan pekerjaannya berubah menjadi membuat gigi tiruan lepasan dari 

akrilik, sebagian atau penuh, serta memasang gigi tiruan lepasan dengan tidak 

menutupi sisa akar gigi.15 

 Pada tahun 2011, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 39/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi 

(selanjutnya disebut Permenkes No. 1871/2011).  Permenkes No. 1871/2011 

diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa kesehatan gigi dan mulut hanya 

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan bukan merupakan 

kewenangan tukang gigi.16 Oleh karena itu, Permenkes No. 1871/2011 tidak 

menerbitkan izin baru serta pembaruan izin terhadap tukang gigi. Hal ini 

tercantum dalam Pasal 2 Permenkes No. 1871/2011 bahwa tukang gigi yang telah 

melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Permenkes No. 339/1989 masih dapat 

menjalankan pekerjaannya sampai berlakunya peraturan ini dan/atau habis masa 

berlaku izin yang bersangkutan, dan tidak dapat diperpanjang kembali. Dasar 

diterbitkannya Permenkes No. 1871/2011 adalah Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 

Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya 

                                                           
13 Bagian Menimbag huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
1871/Menkes/Per/IX/2011 
14 Pasal 3-4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 339/Menkes/Per/V/1989 
15 Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 339/Menkes/Per/V/1989 
16 Bagian Menimbang huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
1871/Menkes/Per/IX/2011 
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disebut UU Praktik Kedokteran). Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran 

mengatur bahwa 

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan 
seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah 
memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. 
 

 Oleh karena itu, tukang gigi yang tetap menjalankan pekerjaannya akan 

diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokteran,. 

 Setelah diterbitkannya Permenkes No. 1871/2011, seorang tukang gigi 

bernama H. Hamdani Prayogo mengajukan permohonan pengujian Pasal 73 ayat 

(2) dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 

D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke 

Mahkamah Konstitusi. Dalam amar Putusan No. 40/PUU-X/2012 (terlampir), 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 

sehingga Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran tidak berlaku bagi 

tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah.17 

 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 026 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi 

(selanjutnya disebut Permenkes No. 026/2012). Permenkes No. 026/2012 

                                                           
17 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012 
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mengubah pemberlakuan Permenkes No. 1871/2011 dari tanggal 30 Maret 2012 

menjadi tanggal 30 September 2012.18 

 Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia (PTGI) Jawa Timur mengajukan 

permohonan hak uji materiil Permenkes No. 1871/2011 terhadap Undang-Undang 

RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). 

Dalam putusan No. 24P/HUM/2012 (terlampir), Mahkamah Agung mengabulkan 

permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon. Mahkamah Agung juga 

menyatakan bahwa Permenkes No. 1871/2011 bertentangan dengan Peraturan 

Perundangan-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 59 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 

61 ayat (1), (2) UU Kesehatan mengenai pelayanan kesehatan tradisional.19 

 Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan 

Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes No. 39/2014). Permenkes No. 

39/2014 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 40/PUU-X/2012 menyatakan bahwa tukang gigi dinyatakan tidak melanggar 

UU Praktik Kedokteran apabila mendapatkan izin dari pemerintah. Selain itu, 

dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu 

dilakukan pembinaan, pengawasan dan perizinan terhadap pekerjaan tukang 

gigi.20 

 Berangkat dari latar belakang ini, maka perlu dianalisis perlindungan 

hukum terhadap keberadaan pekerjaan tukang gigi di Indonesia. Oleh karena itu, 

                                                           
18 Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 026 Tahun 2012 
19 Putusan Mahkamah Agung No. 24P/HUM/2012 
20 Bagian Menimbang huruf a dan b Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 39 Tahun 2014 
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Penulis membuat skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Eksistensi Pekerjaan Tukang Gigi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap eksistensi pekerjaan tukang gigi 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum 

terhadap eksistensi pekerjaan tukang gigi berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian yuridis tentang 

perlindungan hukum terhadap eksistensi pekerjaan tukang gigi. 
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Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman bagi 

tukang gigi serta praktisi di bidang kesehatan untuk mengetahui perlindungan 

hukum terhadap keberadaan pekerjaan tukang gigi di Indonesia.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-

bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema 

pokok dari skripsi ini, yang disusun secara sistematis. Bab 

Pendahuluan ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini, Penulis membaginya menjadi 2 

(dua) sub bahasan yaitu tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. 

Dalam tinjauan teori diuraikan secara garis besar mengenai hak 

asasi manusia atas pekerjaan dan hak asasi manusia atas 

kesehatan. Selanjutnya dalam tinjauan konseptual diuraikan 

pengertian mengenai hal-hal terkait dengan profesi tukang gigi 
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agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam 

penulisan skripsi. 

 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini, Penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan analisis data mengenai sifat dari analisis penelitian, 

dan pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab Hasil dan Analisis ini, Penulis menguraikan tentang 

hasil penelitian tentang pekerjaan tukang gigi serta analisis 

mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan pekerjaan 

Tukang Gigi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh 

Penulis dalam skripsi ini, serta saran yang berangkat dari 

kesimpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


