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Kesehatan Gigi dan Mulut merupakan salah satu bagian dari hukum kesehatan yang 

merupakan perpaduan dua cabang ilmu yang berbeda yakni hukum dan kesehatan.  

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek adalah salah satu Rumah Sakit 

yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan gigi dan mulut. Salah satu bentuk 

perawatan gigi dan mulut adalah perawatan orthodonti atau perawatan 

menggunakan kawat gigi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana 

bentuk-bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. H. Abdul Moeloek ?; (2) Bagaimana hubungan hukum antara dokter gigi dan 

pasien dalam praktik perawatan orthodonti ditinjau dari segi hukum perdata ?; (3) 

Bagaimana tanggung jawab antara dokter gigi dan pasien dalam praktik perawatan 

orthodonti ditinjau dari segi hukum perdata ?. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui bentuk-bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, mengetahui hubungan hukum antara dokter 

gigi dan pasien dalam praktik perawatan orthodonti ditinjau dari segi hukum 

perdata, mengetahui tanggung jawab antara dokter gigi dan pasien dalam praktik 

perawatan orthodonti ditinjau dari segi hukum perdata. 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan, dengan tipe penelitian 

hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif terapan, yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka, 

studi dokumen, dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif. 
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Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa Poli Gigi RSUD Dr. 

H. Abdul Moeloek terdapat enam orang dokter gigi dan delapan orang perawat gigi, 

mereka bekerja secara tim sesuai wewenang masing-masing. Terdapat berbagai 

bentuk pelayanan untuk kesehatan gigi dan mulut yang berupa promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif. Hubungan medis serta hubungan hukum antara dokter gigi 

dan pasien adalah hubungan yang objeknya adalah pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut khususnya perawatan orhtodonti. Dalam hal hubungan yang timbul dari 

perjanjian atau yang disebut dengan transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik, 

mengenai syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. 

Pasal 50-53 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pasien dan dokter. Ada dua jenis 

tanggung jawab dari seorang dokter terhadap pasiennya yakni tanggung jawab 

secara kode etik dokter gigi dan tanggung jawab secara hukum khususnya perdata. 

 

 

Kata Kunci : Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, RSUD Dr. Abdul Moeloek. 

 

 

 

 
 

 


