
 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Pelindungan Konsumen 

1.  Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen 

Perkembangan hukum perlindungan konsumen di barat dimulai dari lahirnya 

gerakan perlindungan konsumen (consumers movement), yang disebut dengan era 

pertama pergerakan perlindungan konsumen. Amerika Serikat tercatat sebagai 

negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan 

konsumen. Secara historis sejarah perlindungan konsumen  diawali dengan 

adanya gerakan-gerakan konsumen diawal abad ke-19. Di NewYork pada tahun 

1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 terbentuk 

Liga Konsumen Nasional (The National Costumer’s League) di Amerika Serikat. 

Organisasi ini kemudian tumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga pada 

tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang 

menjadi 64 cabang yang meliputi 20 negara bagian. 

 
Perjuangan untuk mewujudkan perlindungan konsumen ini juga mengalami 

hambatan dan rintangan. Untuk meloloskan  The Food and Drugs Act dan  The 

Meat Inspector Act telah mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Hal ini 
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terbukti dengan kegagalan parlemen Amerika Serikat untuk meloloskan undang-

undang tersebut pada tahun 1892. Usaha tersebut dicoba lagi pada tahun 1902 

dengan mendapat dukungan bersama-sama oleh Liga Konsumen Nasional, The 

General Federation of Women’s Club dan State Food dan Dairy Chemist, namun 

tetap juga gagal. Akhirnya The Food and Drugs Act dan  The Meat Inspector Act 

lahir pada tahun 1906. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1914, dengan 

dibukanya kemungkinan untuk terbentuknya komisi yang bergerak dalam 

perlindungan konsumen yaitu FTC (Federal Trade Commission), dengan The 

Federal Commission Act.1 

 
Era kedua pergerakan konsumen di pentas internasional terjadi sekitar 1930-an. 

Para pendidik melihat tentang urgensi pendidikan konsumen yang baik. Pada era 

ini telah dimulai pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan dipasarkan 

kepada konsumen2. Masyarakan mulai angkat bicara tentang hak-hak konsumen, 

di antaranya dengan menuliskan beberapa buku. Pada tahun 1927, Stuart Chase 

dan F.Jschlink menulis buku Your Money’s Worth dengan subtitle  A Study in the 

Waste of the Costumer Dollar”. Pada tahun 1934 F.J Schlink kembali 

menerbitkan buku, yaitu : “100.000.000 Guinea Pigs, Skin Deep, American 

Chamber of Horrors, dan Counterfeit, Not Your Money but What is buys. 

 
Tragedi exiler sulfanilamide, sejenis obatan dari bahan sulfa, pada tahun 1937 

menyebabkan 93 orang konsumennya di Amerika Serikat meninggal dunia. 

                                                             
1Zulham.Hukum Perlindungan Konsumen. Kharisma Putra Utama. Jakarta. 2013 hlm 28 
2Ibid 
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Tragedi ini ternyata mendorong terbentuknya The Food,Drugs and Cosmetics Act 

pada tahun 1938, yang merupakan amandemen dari The Food and Drugs Act 

tahun 1906. Era ketiga dari pergerakan perlindungan konsumen terjadi pada tahun 

1960-an, ini era melahirkan suatu cabang hukum baru, yaitu hukum konsumen 

(consumer,s law). Pada tanggal 15 Maret 1962 John F. Kennedy menyampaikan 

costumer message dihadapan kongres Amerika Serikat, dan sejak itu dianggap 

sebagai era baru perlindungan konsumen.Pesan tersebut kemudian didukung oleh 

mantan Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson dan Richard Nixon.Dalam 

preambul costumer message ini dicantumkan formulasi pokok-pokok pikiran yang 

sampai sekarang terkenal sebagai hak-hak konsumen (consumer bill of right).3 

 
Perhatian dan apresiasi yang besar terhadap masalah perlindungan konsumen juga 

dilakukan oleh Jimmy Carter. Pandangan Carter mengenai isu perlindungan 

konsumen sebagai a breath of fresh air. Di negara-negara lain selain Amerika 

Serikat, baik di negara maju maupun di negara berkembang, aspek perlindungan 

terhadap hak-hak konsumen bangkit dan berkembang setelah era 

ketiga.Kendatipun sebelumnya telah lahir undang-undang yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen dibeberapa negara tesebut. 

 
Inggris telah memberlakukan Hops (Prefention of Frauds Act) pada tahun 1866, 

The Sale of Goods Act, tahun 1893, Fabrics (Midescription Act), pada tahun 1913 

The Food and Drugs Act tahun 1955. Namun peraturan khusus tentang 

                                                             
3Ibid. hlm 29 
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perlindungan konsumen, yakni The Consumer Protection Act baru muncul pada 

tahun 1961 yang kemudian diamandemen pada tahun 1971. 

 
Di India, prinsip-prinsip perlindungan konsumen juga telah hadir sebelun era 

ketiga, antara lainIndian Contract Act tahun 1872, The Specific Relief Act tahun 

1877, yang kemudian diganti dengan The Specific Relief Act tahun 1963, dan lain-

lain. Namun pengaturan perlindungan konsumen indiaCostumer Protection Act 

baru muncul pada tahun 1986. Adapun di Meksiko, pertama kali mengeluarkan 

hukum perlindungan konsumen pada tahun 1975 melalui Mexico’s Federal 

Consumer Protector Act (FCPA). Sebelumnya pengaturan perlindungan 

konsumen di Meksiko pada dasarnya tidak ada. 

Era ketiga ini menyadarkan dunia internasional untuk membentuk Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa di antaranya: 

 
1 Singapura  : The Consumer Protection (Trade Description and Safety 

Requirement Act), tahun 1975. 

2 Thailand          : Consumer Act, tahun 1979. 

3 Jepang    : The Protection Fundamental Act, tahun 1968. 

4 Australia   : Consumer Affairs Act, tahun 1978. 

5 Irlandia  : Consumer Information Act, tahun 1978. 

6 Finlandia   : Consumer Protection Act, tahun 1978. 
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7 Inggris   :The Consumer Protection Act, tahun 

1961,diamandemir tahun 1971. 

8 Kanada   :The Consumer Protection act dan The Consumer 

Protection Amandement Act, tahun 1971. 

9 Amerika Serikat  : The Uniform Trade Practice and Consumer 

Protecton Act (UTPCP) tahun 1967, diamandemir tahun 1969 dan 1970, 

kemudian Unfair Trade Practices and Consumer Protection (Lousiana) 

Law, tahun 1973. 

 
Masyarakat Eropa menempuh melalui dua tahap program terkait dengan gerakan 

perlindungan konsumen, yaitu program pertama pada tahun 1973 dan program 

kedua pada tahun 1981. Fokus program pertama, terkait dengan kecurangan 

produsen kepada konsumen, seperti kontrak standar, ketentuan perkreditan, 

penjualan yang bersifat memaksa, kerugian akibat mengkonsumsi produk cacat, 

praktik iklan yang menyesatkan, serta jaminan setelah membeli produk. 

 
Fokus program kedua, terkait dengan penekanan kembali hak-hak dasar 

konsumen yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan  tiga kerangka acuan 

perlindungan konsumen. Pertama, produk yang dipasarkan harus memenuhi 

standar kesehatan dan keselamatan konsumen.Kedua, konsumen harus dapat 

menikmati keuntungan dari pasar bersama bersama masyarakat Eropa.Ketiga, 

bahwa kepentingan konsumen harus selalu diperhitungkan dalam setiap 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masyarakat Eropa. 
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Akhirnya pada tahun 1985 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat 

menerbitkan resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang 

The Guidelines For Consumer Protection. Dalam  Guidelinesterdapat enam 

kepentingan konsumen yang  harus dilindungi.4 Di Indonesia sendiri pengaturan 

tentang perlindungan konsumen  telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, 

kendati sebagian besar peraturan-peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.  

Pada sisi lain, dalam beberapa kitab undang-undang juga terdapat beberapa 

ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen, yaitu : 

1. KUH Perdata: Bagian 2, Bab V, Buku II mengatur tentang kewajiban 

penjual dalam perjanjian jual beli. 

2. KUHD: Tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan 

penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan mengenai 

perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan lain sebagainya. 

3. KUH Pidana: tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan 

curang, dan lain sebagainya. 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 1999, undang-undang 

Indonesia belum mengenal istilah perlindungan konsumen.Namun peraturan 

perundang-undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur-unsur 

perlindungan konsumen.Kendatipun demikian, beberapa peraturan perundang-

                                                             
4Ibid  hlm 32 
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undangan tersebut belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-

hak konsumen. 

 
Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada 

tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat 

(nongovermental organization) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

pada bulan Mei 1973.5 Organisasi ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh 

Lasmijah Hardi.Organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang 

perlindungan konsumen, tentu saja dalam aktifitasnya bertindak selaku perwakilan 

konsumen (consumer representation) yang bertujuan untuk melayani dan 

meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.6 

 
Setelah lahirnya YLKI, muncul beberapa organisasi yang berbasis perlindungan 

konsumen.Pada tahun 1988, berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan 

Konsumen (LP2K) di Semarang dan bergabung sebagai anggota Consumers 

International (CI) tahun 1990. Hingga saat ini cukup banyak lembaga swadaya 

serupa yang berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan 

Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI 

diberbagai provinsi di Tanah Air. 

 

                                                             
5M Sadar, Taufik Makarao & Habloel Mawadi. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. 
(Jakarta : Akamedia 2012) hlm 149 
6 Yusuf  Shofie. Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen. (Bandung : PT Citra Aditya 
Bakti 2008) hlm 57 
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Pergerakan pemberdayaan konsumen semakin gencar, baik melalui cerah, 

seminar, tulisan, dan media masa. Gerakan konsumen Indonesia, termasuk yang 

diprakasai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil 

dibawa ke DPR, yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999.7 

 
2. Pihak-pihak dan Hubungan Hukum Perlindungan Konsumen 

 
a. Konsumen 

 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), 

atau consument/konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer atau cosument itu 

tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah. Arti kata consumer 

adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan 

penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk kelompok mana 

pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti 

kata consumer sebagai pemakai atau konsumen . 

 
Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat akademis, 

maupun tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-

undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah akademik 

dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-

undangan,cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang berbagai peristilahan 

                                                             
7Zulham Op.cit, hlm 36 
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yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen. Dari naskah-naskah 

akademik itu yang patut mendapat perhatian, antara lain: 

a) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (BPHN) 

menyusun batasan tentang konsumen akhir,yaitu pemakai akhir dari 

barang,digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak 

untuk diperjualbelikan. 

b) Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: 

c) Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen 

Perdagangan RI, berbunyi: Konsumen adalah setiap orang atau keluarga 

yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. 

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni:”Konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 
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Unsur-unsur definisi konsumen:8 

(1) Setiap Orang 

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai 

pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, 

apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau 

termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Hal ini berbeda dengan pengertian 

yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam pasal 1  angka (3), yang secara 

eksplisit membedakan kedua pengertian persoon di atas, dengan menyebut kata-

kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak 

membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, 

Konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada 

badan hukum. 

 
UUPK tampaknya berusaha menghindari penggunan kata “produsen” sebagai 

lawan kata “konsumen” . Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang 

bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi 

kreditur (penyedia dana),produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang 

lazim diberikan. Bahkan, untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus 

periklanan,pelaku usaha ini juga mencakup permasalahan media, tempat iklan itu 

ditayangkan. 

 

                                                             
8Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta; Grasindo, 2000), hlm.4 
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(2) Pemakai 

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “Pemakai” 

menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate konsumer) dalam hal ini 

tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, 

barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. 

Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan 

cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata 

lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus 

kontraktual (the privity of contract). 

 
Konsumen memang tidak sekedar pembeli (buyer atau koper) tetapi tidak semua 

orang(perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang, 

termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Mengartikan konsumen 

secara sempit, seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan 

kontraktual pribadi (in privity of contract) dengan produsen atau penjual adalah 

cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat cara 

pandang seperti itu telah ditinggalkan, walaupun baru dilakukan pada awal abad 

ke-20. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang/atau jasa, 

tetapi termasuk bukan pemakai langsung asalkan ia memang dirugikan akibat 

penggunaan suatu produk. 
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(3) Barang dan/atau jasa 

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa,sebagai pengganti terminologi 

tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” suatu berkonotasi barang atau 

jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia 

perbankan, istilah produk dipakai juga untuk menanamkan jenis-jenis layanan 

perbankan. 

 
UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud,baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun 

tidak dapat dihabiskan,  yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, 

atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-

istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Sementara itu, jasa diartikan 

sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi 

masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, 

harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus 

(tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut. 

 
Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian 

dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan 

mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan 

perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat 

dikategorikan sebagai “konsumen” menurut UUPK. 
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(4) Yang Tersedia dalam Masyarakat 

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di 

pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan 

yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak lagi mutlak lagi dituntut oleh 

masyarakat konsumen. Misalnya,perusahaan pengembang (developer) perumahan 

sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. 

Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti futures Trading, 

keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan. 

 
(5) Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup 

Lain 

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba 

untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar 

ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu 

diperuntukkan bagi orang lain ( di luar diri sendiri dan keluarganya ), bahkan 

untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori 

kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh 

sebab itu,penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada 

dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk 

siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. 
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Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, 

berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu memiliki kucing yang sehat. 

 
b. Pelaku Usaha 

 
Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah 

setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum Republik Indonesia Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam 

pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor dan lain-lain. Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada 

faktor-faktor yang membebaskan prodesen dari tanggung jawab atas kerugian 

yang diderita oleh konsumen,meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada 

produk, yaitu apabila: 

a) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan; 

b) cacat timbul dikemudikan hari; 

c) cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen; 

d) barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluaran 

produksi; 

e) cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. 
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Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang 

mempunyai hak sebagai berikut: 

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dana/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut : 

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaa; 
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c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f) Memberi kompensasi , ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

 
c. Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha 

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah rechtsverhouding atau 

rechtsbetrekking. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek 

hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum 

dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut 

diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-
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pihak dalam hubungan hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang menyandang 

hak dan kewajiban. Subyek hukum ada dua bentuk, yakni orang dan badan 

hukum. Sedangkan obyek hukum adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan 

pengorbanan. Obyek hukum juga biasa disebut dengan benda-benda ekonomi. 

Oleh karena obyek hukum membutuhkan pengorbanan untuk dapat diwujudka, 

maka pengorbanan dan cara mendapatkan obyek hukum tersebut menjadi sasaran 

pengaturan hukum dan merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban dari 

subyek hukum. Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para 

pihak didalamnya. Hubungan hukum tesebut merupakan hubungan yang diatur 

dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan 

hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

 
Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah tindakan 

konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. 

Transaksi bisnis tersebut berupa pembelian barang,penggunaan jasa 

pelayanan,transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi itu 

perwujudan dari kesepakatan yang dibuat oleh konsumen dan pelaku usaha, 

sehingga disebut transaksi konsumen (konsumer transaction). Kesepakatan antara 

dua subyek hukum atau lebih itu memuat janji masing-masing pihak, sehingga ada 

yang menyebutnya dengan perjanjian. 

 
Perjanjian yang berisikan kesepakatan itu mengikat para pihak yang membuatnya. 

Adanya kesepakatan yang terbit dari transaksi konsumen itu merupakan indikator 
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adanya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Sepanjang 

memenuhi persyaratan yuridis, maka sengketa akibat transaksi konsumen dapat 

mengikuti UUPK. Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha dapat 

bermacam-macam, yaitu hubungan yang setara atau sederajat dan tidak setara atau 

tidak sederajat; hubungan yang bersifat timbal-balik; dan hubungan yang searah 

(satu arah) dan jamak arah. Hubungan hukum yang searah berarti, salah satu pihak 

hanya memiliki kewajiban, sedangkan pihak lainnya memiliki hak, contohnya 

hibah suatu kebendaan. 

 
Hubungan hukum jamak arah, adalah hubungan hukum yang muncul karena 

adanya perbuatan hukum, yang berlaku serentak. Misal dalam transaksi yang 

dilakukan secara massal dan simultan. Hubungan yang searah kurang relevan 

dengan konsumen, yaitu pembelian yang dilakukan secara langsung dan serentak 

atau bersamaan. Misal dalam pelelangan barang terbuka. 

 
Hubungan hukum yang setara antara konsumen dan pelaku usaha biasanya 

bersifat timbal-balik (resiprositas) . karena posisi atau kedudukan dari pihak-

pihaknya secara hukum diakui memiliki kesetaraan atau kesamaan tingkatan 

kedudukan, sehingga ada juga yang menyebut hubungan sederajat, karena 

keduanya memiliki kesamaan derajat.9 

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berlaku secara terus-menerus 

berkesinambungan, karena dilandasi pada kebutuhan sehingga memiliki tingkat 

                                                             
9Wahyu Sasongko,Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar 
Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm 58 
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ketergantungan yang cukup tinggi. Selain itu, hubungan antara keduanya dapat 

bersifat langsung (directly) dan tak langsung (indirectly). Perbedaan ini 

didasarkan pada interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. 

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan tanpa melalui 

perantara atau pihak ketiga adalah transaksi langsung atau hubungan langsung 

antar subyek hukum. Transaksi konsumen dalam hubungan langsung, banyak 

terjadi dalam transaksi jasa pelayanan (services) seperti jasa perbaikan kendaraan 

bermotor; daripada transaksi pembelian barang jadi (Manufacture) seperti 

pembelian barang elektronik.10 

 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 

 
Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. 

Demikian juga dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak 

konsumen yang diatur dalam UUPK bersifat terbuka, artinya selain ada hak-hak 

konsumen yang diatur dalam UUPK tetapi di atur dalam peraturan perundang-

undangan lain di sektor tertentu . Hal ini merupakan konsekuensi logis dari stasus 

UUPK sebagai ketentuan payung hukum (umbrella rule).11 

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu : 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to Safety); 

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

                                                             
10Ibid , hlm 59 
11Ibid hlm. 62 
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3. Hak untuk memilih (the right to choose); 

4. Hak untuk didengar the right to be heard.12 

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, 

organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International 

Organization of Consumer Union ( IOCU ) menambahkan lagi beberapa 

hak,seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen,hak mendapatkan ganti 

kerugian,dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 
Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut : 

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan yang dijanjikan; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas baran/atau jasa yang 

digunakan; 

                                                             
12Shidarta, Op cit., hlm. 16 
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e. Hak untuk dapat mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa ; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.13 

 
UUPK menghendaki agar masyarakat menjadi konsumen yang baik. Oleh sebab 

itu, dalam Pasal 5 UUPK diatur tentang kewajiban konsumen, yaitu: 

(1). Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan, dan keselamatan. Kelalaian 

atas kewajiban ini dapat berisiko bagi konsumen terhadap penuntutan hak-haknya; 

(2). Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 

Indikator adanya itikad baik dapat diketahui dari rangkaian tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh konsumen, sehingga menjadi akibat terjadinya 

suatu peristiwa; 

                                                             
13Miru  Ahmadi,Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004),hlm 37 
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(3). Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban konsumen 

untuk membayar harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, termasuk jumlah dan 

nilai tukar barang dengan uang serta cara-cara pembayarannya; 

(4). Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. Apa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan sesuai dengan 

syarat dan prosedur dalam UUPK. Kewajiban ini konsisten dengan asas kepastian 

hukum dalam perlindungan konsumen.14 

Dalam hubungan hukum dua arah timbal-balik, maka hak konsumen dapat 

menjadi kewajiban pelaku usaha. Dalam transaksi pembelian barang, hak 

konsumen memperoleh barang dan sekaligus kewajiban pelaku usaha untuk 

menyerahkan barang. Hubungan hukum semacam ini, didasarkan pada konstruksi 

yuridis,hukum perjanjian. 

 
Namun, ada hubungan hukum yang tidak berupa hubungan keperdataan, yaitu 

hubungan hukum yang muncul dalam lapangan hukum publik, misal dalam 

hukum lalulintas atau hukum pengangkutan. Perlindungan konsumen yang 

menggunakan jasa transportasi angkutan umum ( public transportation) memiliki 

hak-hak yang bukan hanya keperdataan tetapi juga kewajiban pengangkut yang 

muncul dari lingkup hukum publik. Karena ada peran negara atau pemerintah di 

dalamnya.15 

 

                                                             
14Ibid, hlm 39 
15Wahyu Sasongko, Op cit.,hlm. 64 
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B. Tinjauan Umum Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan  Gigi 

 
1. Sejarah dan perkembangan ilmu Kedokteran Gigi 

 
Hippocrates disebut sebagai pelopor dalam ilmu kedokteran, terutama karena 

tulisan-tulisannya mengenai ilmu kedokteran. Dia adalah orang pertama yang 

memisahkan antara obat-obatan dari kepercayaan agama, dan dengan laporan-

laporan pentingnya berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ia membentuk 

tradisi medis berdasarkan fakta. Informasi-informasi ini dikumpulkan menjadi 

teks yang dikenal dengan Hippocraticumcorpus, dengan bukti medis dari era 

sebelum masehi.16 

 
Aristoteles (384-322 SM) memiliki pegaruh yang sama dalam bidang 

kenegarawanan, seni dan biologi. Minatnya pada biologi berikan ilmu kedokteran 

sistem pertama anatomi komparatif dan study ilmu hewan dan fisiologi. Dia 

adalah penulis pertama yang mempelajari gigi secara luas, setelah memeriksa 

dalam kaitannya dengan susunan gigi dari berbagai hewan, dia dapat dianggap 

sebagai ahli anatomi gigi komparatif pertama, karena dalam karyanya berjudul de 

partibus animalus, ia membandingakn susunan gigi dari berbagai hewan pada 

waktu itu. Dia mencatat bahwa ada perbedaan antara gigi manusia dan gigi 

binatang.17 

 

                                                             
16 Suryani Bhekti. Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Niaga Swadaya: 
Jakarta. 2013 hlm 25. 
 
17 Ibid  hlm 26. 
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Prancis menjadi pemimpin dalam bidang ilmu kedokteran gigi pada abad ke-18 

hal ini disebabkan oleh Pierre Fauchard. Beliau disebut sebagai pendiri 

kedokteran modern pada awal 1723. Dia mengembangkan alat ortodonti yang 

disebut bandolet. Sedangkan John Farrar bisa disebut sebagai bapak ortodonti 

Amerika. Beliau yang mendorong penyelidikan ilmiah dan mengenalkan 

pemahaman teori dan praktek ortodonti. 

 
2. Dasar Hukum Pemberian Jasa Perawatan Gigi 

 
Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 butir 11 

dijelaskan mengenai upaya kesehatan, disebutkan definisi upaya kesehatan 

sebagai berikut: 

“upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara 

dan meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan 

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan 

pemerintah dan/atau masyarakat”.18 

 
Dalam Undang Undang Kesehatan Pasal 93 Ayat (1) dijelaskan mengenai 

kesehatan gigi dan mulut yaitu: 

“Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan 

meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningakatan kesehatan 

gigi, pengobatan penyakit gigi dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah, 

                                                             
18Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 butir 11 
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pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, 

terintegrasi dan berksinambungan.”19 Selain itu juga disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Rumah Sakit Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010 pasal 6 Ayat (8) yaitu pelayanan medik spesialis gigi 

dan mulut. 

 
Mengenai kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah karena penerima jasa 

kesehatan gigi masuk kedalam definisi pelaku usaha menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, konsumen pengguna jasa layanan kesehatan gigi 

memenuhi unsur-unsur yang disebutkan didalam Undang-Undang Perlindugan 

Konsumen yaitu dalam arti konsumen adalah pemanfaat yaitu dalam arti 

konsumen menggunakan jasa-jasa dari pelaku usaha yang dalam hal ini pelaku 

usaha adalah pemberi jasa kesehatan  gigi. Jasa pelayanan kesehatan yang tunduk 

kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

 
3. Tenaga Kesehatan Yang Berwenang Memberikan Jasa Perawatan Gigi 

 
Dalam undang-undang mengenai kesehatan gigi dan mulut diatur secara khusus di 

dalam bagian ke dua belas. Dalam bab tersebut diatur dengan jelas bahwa 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan 

gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan usaha kesehatan gigi 

sekolah. 

 

                                                             
19Ibid Pasal 98 ayat (1) 
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Mengenai pelayanan kesehatan gigi secara perseorangan salah satunya adalah 

rumah sakit, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 44  Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit. 20 Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Rumah 

Sakit Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 disebutkan bahwa bagi rumah sakit 

kelas A harus memiliki pelayanan medik spesialis gigi dan mulut. 

 
C. Tukang Gigi 

 
1. Pengertian Tukang Gigi 

 
Tukang gigi adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang dalam pendidikan 

kedokteran gigi, tetapi memiliki keahlian dalam bidang kesehatan gigi dan mulut 

yang keahliannya diperoleh secara turun-menurun.21 Oleh karena Peraturan 

Menteri Kesehatan yang pertama mengatur tentang tukang gigi dikeluarkan pada 

tahun 1969 maka tukang gigi sudah ada sekitar tahun 1960an di Indonesia, tetapi 

tidak diketahui pastinya profesi ini pertama kali dikenal di Indonesia, karena pada 

waktu itu masih minimnya dokter gigi yang dapat memberikan pelayanan 

kesehatan sampai ke pelosok daerah maka masyarakat menggunakan jasa tukang 

gigi, dengan pertimbangan lain yaitu tarif yang dikenakan oleh tukang gigi relatif 

lebih murah daripada tarif yang dikenakan oleh dokter gigi. Akan tetapi perlu 

diingat bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada waktu itu masih terbatas 

dan belum berkembang seperti saat ini.Dengan adanya perkembangan teknologi 

                                                             
20 Suryani Bhekti. Ibid hlm 81. 
21 Pasal 1 huruf a Peraturan menteri kesehatan  Republik Indonesia nomor 
339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi 
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kedokteran tentu ada keahlian-keahlian baru yang harus dipelajari oleh dokter gigi 

sementara pendidikan keahlian seperti itu tidak pernah dienyam oleh tukang gigi. 

 
2. Dasar Hukum Bagi Tukang Gigi 

 
Peran pemerintah dalam mengatur keberadaan tukang gigi di Indonesia pertama 

kali adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

53/DPK/I/K/1969 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan 

Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan tersebut mengatur tentang pendaftaran dan 

pemberian izin menjalankan pekerjaan tukang gigi, peraturan ini dikeluarkan 

dengan latar belakang bahwa pada waktu itu Indonesia masih banyak orang-orang 

yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan tidak memiliki pengetahuan 

ilmiah yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya di luar batas wewenang 

dan kemampuannya yang dapat membahayakan atau merugikan kesehatan 

masyarakat. Oleh karena itu maka Pemerintah pada waktu itu hal tersebut perlu 

untuk ditetibkan.Peraturan tersebut kemudian dicabut dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang 

Pekerjaan Tukang Gigi. 

 
Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

339/MENKES/PER/V/1989 adalah bahwa upaya pengobatan berdasarkan ilmu 

atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi oleh pemerintah agar tidak 

membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena tukang gigi dalam melakukan 

pekerjaannya banyak berhubungan dengan upaya penyembuhan dan pemeliharaan 
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yang menggunakan cara dan alat yang sebagian besar ada kesamaannya dengan 

alat yang digunakan oleh dokter gigi, akan tetapi tidak memiliki pendidikan di 

bidang ilmu pendidikan kedokteran gigi, sehingga perlu diawasi dan ditertibkan 

agar tidak merugikan masyarakat. Dalam rangka penertiban menurut peraturan ini 

maka izin pekerjaan tukang gigi secara bertahap akan dihapus. 

 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tidak mengatur 

pengeluaran izin baru bagi tukang gigi, namun bagi tukang gigi yang sudah 

memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 

dimungkinkan untuk memperpanjang izin yang sudah dimiliki, izin yang 

diperpanjang tersebut berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang 

kembali.22 Pada pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

339/MENKES/PER/V/1989 dijelaskan bahwa pembaharuan izin diberikan apabila 

tukang gigi memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Telah mendaftarkan kembali izin yang telah dimilikinya seperti dimaksud 
dalam pasal 2 

b. Belum melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun dan masih mampu 

melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter. 

c. Tidak sedang menjalani hukuman administrative atau pidana. 

                                                             
22Ibid, Pasal 3 Ayat (2) 
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Akan tetapi berdasarkan kenyataan yang ada bahwa tukang gigi menjalankan 

pekerjaannya tidak hanya berdasarkan kewenangannnya saja, banyak ahli gigi 

yang melakukan tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh tanaga kesehatan 

yang berwenang dalam hal ini yaitu dokter gigi. Oleh karena itu untuk melindungi 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi maka Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011. 

 
Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011, 

dasar hukum tukang gigi untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan gigi 

dihapuskan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 

berisi tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang gigi.  Pertimbangan 

dikeluarkannya peraturan tersebut bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan bukan 

merupakan kewenangan tukang gigi. Yang menjadi dasar penerbitan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 berisi tentang 

pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 

tentang Pekerjaan Tukang gigi yaitu Pasal 73 Ayat (2) dan pasal 78 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 

 
Pada Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran dinyatakan 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 
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surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari 

Pemerintah". Serta Pasal 78 UU Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa  "Setiap 

orang yang dengan sengaja 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 dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, 

kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) adalah tukang gigi ". Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa pekerjaan tukang gigi yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat merupaka suatu tindakan pidana. 

 
Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1871/MENKES/PER/IX/2011, Hamdani Prayogo  salah satu tukang gigi 

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian 

pada tanggal 15 Januari 2013, MK memutuskan mengabulkan Permohonan 

pengujian Pasal 73 Ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran. Dalam pertimbangannya MK mengemukakan, 

penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga 

karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan 

pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan 
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oleh Pemerintah. Pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai 

pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan 

sesuai ketentuan yang berlaku, pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol 

pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh Pemerintah.  Menurut MK, profesi tukang gigi dapat dimasukkan 

atau dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia 

yang harus dilindungi oleh Negara dalam suatu peraturan tersendiri.  

 
Dengan keputusan MK tersebut, tukang gigi tidak dapat langsung menjalankan 

pekerjaannya melainkan hanya tukang gigi yang mendapatkan izin dari 

pemerintah saja yang dapat membuka praktik. Tukang gigi yang mendapat izin 

dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah mereka yang 

telah mendapatkan izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

53/DPK/I/K/1969 dan diperpanjang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 339/Menkes/Per/1989. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

53/DPK/I/K/1969 menetapkan bahwa sejak tahun 1969 tidak dikeluarkan izin 

baru, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/1989 

hanya mengatur untuk meneruskan izin yang sudah ada. Kewenangan Tukang gigi 

sendiri tetap hanya sebatas membuat gigi tiruan lepasan dari arkilik sebagian atau 

penuh dan membuat gigi tiruan lepasan, sedangkan larangan pemasangan kawat 

gigi, penambalan dan pencabutan gigi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan 

Tukang Gigi tetap diberlakukan. 
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3. Hak dan Kewajiban Tukang Gigi 

 
Hak-hak tukang gigi sebagai pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalah : 

 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, dibudang 

hukum kesehatan kondisi dan nilai tukar dari jasa kesehatan tidak dapat 

diperjanjikan, tenaga kesehatan hanya memberikan upaya terbaik. 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak 

beritikad tidak baik, misalnya konsumen yang menolak untuk dibeli. 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan, misalnya setelah adanya putusan pengadilan bahwa pelaku 

usaha tidak bersalah ia berhak atas permintaan maaf secara terbuka oleh 

konsumen. 

 
Sementara kewajiban dari tukang gigi terhadap konsumennya adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 
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dan pemeliharaan, tukang gigi harus memberikan penjelasan dengan benar, 

jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai kompetensi dan kewenangan yang 

dimilikinya. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif, misalnya tidak membeda-bedakan pelayanan kepada konsumen 

berdasarkan suku, agama, ras atau jenis kelamin. 

4. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian, 

apabila konsumen oleh karena pelayanan yang diberikan tergangu fungsi 

kesehatannya maka tukang gigi terkait yang harus meberikan kompensasi dan 

ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. 23 

 
4. Hak dan Kewajiban Konsumen Tukang gigi 

 
Hak dan kewajiban konsumen terkait dengan praktik tukang gigi ditinjau dari 

Undang-Undang Perllindungan Konsumen yaitu: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa, konsumen penerima jasa dari tukang gigi dengan tujuan 

untuk memperbaiki fungsi dan estetika dari gigi dan mulut, atas jasa yang 

diberikan maka konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan selama menerima jasa dari tukang gigi. 

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. Dalam hukum kesehatan hukum kesehatan hak atas 
                                                             
23 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan kosumen. 
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informasi yang benar, jelas, dan jujur dapat berupa informasi mengenai 

kompetensi dan kewenangan dari tenaga kesehatan yang menangani pasien 

tersebut apakah kompetensi dan kewenangan dari tenaga kesehatan yang 

menangani kesehatan tersebut sesuai dengan pelayanan kesehatan yang 

diberikan atau tidak. 

3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan, apabila konsumen memiliki keluhan selama menerima jasa dari 

tukang gigi maka konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya peyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen dan dapat mengajukan ke pengadilan 

pengadilan perdata maupun pidana. 

5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, misalnya 

informasi dan pembinaan LPKSM bagi konsumen. 

6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif, setiap orang yang datang ke tukang gigi memiliki hak yang sama 

untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

didiskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongannya. 

7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya, misalnya 

konsumen mengalami ganguan kesehatan akibat pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh tukang gigi maka konsumen berhak untuk mendapatkan 

kompensasi dan/atau ganti rugi dari tukang gigi sebagai pelaku usaha. 
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Kewajiban konsumen selama menerima jasa dari tukang gigi berdasarkan 

Undang-Undang Perlindugan Konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, 

misalnya konsumen harus membayar harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha. 

2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, misalnya dalam 

membayar barang kepada pelaku usaha di Indonesia, konsumen harus 

membayar sejumlah uang dengan mata uang Rupiah. 

3. Mengikuti Upaya Penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut, misalnya dalam upaya penyelesaian sengketa, konsumen harus berupaya 

penyelesaian sengketa secara damai terlebih dahulu.24 

 
D. Wanprestasi 

 
1. Pengertian Wanprestasi 

 
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie, yang artinya prestasi 

buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera 

janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.25 Adapun yang dimaksud 

wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, 

debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam 

perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa 

wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

                                                             
24 Ibid Pasal 5 
25 Sudarsono, Kamus Hukum, hlm. 578 



48 
 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur.26 

 
Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak 

yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.27 Wanprestasi berarti 

tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni: 

a.       Berbuat sesuatu. 

b.      Tidak berbuat sesuatu. 

c.       Menyerahkan sesuatu. 

Dalam restatement of the law of contracts (Amerika Serikat), Wanprestasi 

atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a.       Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan; 

b.      Partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk 

dilaksanakan. 

 
Seorang debitur baru  dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh 

kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh 

kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur 

berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan 

memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. 

 

 

                                                             
26 http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/ “hukum kontrak” diakses pada tanggal 31 
mei 2014 pukul 17.06 WIB. 
27 Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Materil, hlm. 53 
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2. Wujud Wanprestasi 

 
Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan 

kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi 

yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak 

tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanpestasi dapat terjadi 

baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang 

lalai terhadap janjinya dapat berupa: 

 
1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

Contoh:A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan merek Snoopy dengan 

harga Rp 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Hari 

Minggu, Tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Setelah A menunggu lama, 

ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya. 

Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat waktu, tapi membawa 

motorMiu bukan merk Snoopy yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa. 

Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu membawa motor 

Snoopy, namun datang pada jam 14.00. 

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Contoh:(Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu 

dan membawa motor Snoopy, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang 

sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. 
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Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat 

sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu 

sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam 

perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang 

memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka 

menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi 

dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai 

batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan 

wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan 

kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. 

 
3. Sebab dan Akibat Wanprestasi 

 
Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut: 

 
a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. 

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-

wujud wanprestasi, maka faktornya adalah: 

1. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali. 

2. Faktor keadaan yang bersifat general. 

3. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa. 

4. Menyepelekan perjanjian. 
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b.      Adanya keadaan memaksa (overmacht). 

Biasanya, overmacht terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak 

diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam. 

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut. 

1. Perikatan tetap ada. 

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). 

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari 

pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada 

keadaan memaksa. 

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 

diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 

1266 KUH Perdata. 

 

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi 

kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 

macam, yaitu: 

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 

1243 KUH Perdata); 

2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 

KUH Perdata); 

3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 

Ayat 2 KUH Perdata); 
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4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 Ayat 

1 HIR). 

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi 

kewajibannya swbagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itiu 

karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-

akibat hokum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk 

memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian 

kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 

1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan 

menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu 

berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur 

berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan 

tuntutan ganti rugi.28 

 
E. Tanggung Jawab 

 
Arti tangung jawab secara kebahasaan adalah kewajiban wajib menanggung 

segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dan sebagainya).29 Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab 

digunakan dalam beberapa padanan kata yaitu liability, responsibility. Dalam 

                                                             
28 http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/ “hukum kontrak” diakses pada tanggal 31 
mei 2014 pukul 17.06 WIB. 
29 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia,edisi kedua, cet 1,(Jakarta: Balai Pustaka,1991), hlm.1006 
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kamus Black’s Law Dictionary, Liability adalah  is the state of being bound or 

obliged in law or justice to do, pay, or make good something;legal responsibility. 

(Kewajiban adalah hal yang terikat atau wajib dalam hukum atau keadilan yang 

harus dilakukan, dibayar atau berbuat sesuatu yang baik). Selanjutnya yang 

dimaksud dengan tanggung jawab dalam kamus Black Law Dictionary adalah 

Responsibility is the obligation the answer for an act done, and to repair any 

injury it may have caused. (Tanggung jawab adalah kewajiban untuk tindakan 

yang dilakukan dan untuk memperbaiki kesalahan yang telah disebabkan). 

 

1.   Pengertian Tanggung Jawab Hukum 

 

Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertangunggjawaban. Menurut 

kamus bahasa Indonesia, arti pertangungjawaban adalah: 30 

1. Perbuatan bertanggung jawab  

2. Sesuatu yang dipertangunggjawabkan.  

Dengan demikian pada tanggung jawab lebih ditekankan pada adanya kewajiban 

untuk menanggung yang dapat dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban pada 

adanya sesuatu yang harus dipertangungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu 

perbuatan atau tindakan tertentu. Tanggung jawab Hukum adalah kewajiban 

menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku atas kesadaran 

manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak 

                                                             
      30 Ibid. hlm.1006 
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disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran 

akan kewajibannya. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai 

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak 

menyimpang dari peraturan yang telah ada31.  

 

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang 

terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya 

mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan 

tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan 

bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan 

perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi 

dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 

 

Dalam hukum perdata diatur tentang perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menentukan bahwa tiap 

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut. Unsur – unsur pasal tersebut adalah :  

1. Adanya perbuatan melawan hukum 

2. Harus ada kesalahan 

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan 

                                                             
31 Wahyu Sasongko, Op.cit. hlm.97 
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4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:32 

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

sebagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:  

“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada  

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

itu, mengganti kerugian tersebut”.  

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana 

terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu:  

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

kurang hati-hatinya”.  

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal  

1367 KUHPerdata yaitu:  

     (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan  

karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 

disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;  

                                                             
32 www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tangga 25 Mei 2014   
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     (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan 

oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap 

siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;  

     (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan 

mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 

dipakainya;  

      (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka 

selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka; 

 
Selain melahirkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum KUHPdt juga 

melahirkan tanggung hukum atas perbuatan wanprestasi yang diawali dengan 

perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.33 Apabila didasarkan pada 

wanprestasi, maka terlebih dahulu pihak – pihak terikat dalam suatu perjanjian. 

Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang 

melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban 

yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas 

                                                             
33 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 
hlm.127 
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dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan 

wanprestasi.34 

 
2. Macam – Macam Tanggung Jawab 

 
Macam – Macam Tanggung Jawab adalah sebagai berikut : 35 

 

a) Tanggung jawab dan Individu  

     Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. 

Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, 

istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya 

“mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu 

mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai 

martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.  

 

b) Tanggung jawab dan kebebasan  

    Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat 

bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan 

perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa 

tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu 

bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat 

keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat 

                                                             
34 Ibid, hlm 130 

35 Yoga Triwasono, Artikel Tanggung Jawab, diakses 20 Juni 2014  
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liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih 

tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang 

mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat 

atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa 

kebanyakan manusia takut terhadapnya. 

 

c) Tanggung jawab sosial  

  Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah 

ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara 

umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial 

dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut 

kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.  

  Untuk mengimbangi “tanggungjawab sosial” tersebut pemerintah membuat 

sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi 

dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan 

paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena 

itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang 

bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini 

adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan 

orang lain.Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti 

tanggungjawab. 
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d) Tanggung jawab terhadap orang lain  

    Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban 

moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara 

tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan 

tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota 

keluarga saling tanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam 

keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini 

khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu 

atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara 

penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak. 

Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di 

luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah 

prinsip sukarela – pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia 

terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.  

 

e) Tanggung jawab dan risiko  

    Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu 

bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat 

mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. 

Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan 

asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya 

tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana. 
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F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
1. Letak Geografis 

Secara geografis sebagian besar Kecamatan Way Halim merupakan wilayah 

dataran rendah dan daerah perbukitan. Kecamatan Way Halim memiliki batas-

batasn wilayah yaitu: 

1. Sebelah selatan Kecamatan Way Halim berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi. 

2. Sebelah utara Kecamatan Way Halim berbatasan dengan Kecamatan 

Tanjung Senang. 

3. Sebelah timur Kecamatan Way Halim berbatasan dengan Kecamatan 

Sukarame. 

4. Sebelah barat Kecamatan Way Halim berbatasan dengan Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat dan Kecamatan Kedaton. 

Kecamatan Way Halim merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kota Bandar 

Lampung, Kecamatan Way Halim memiliki luas wilayah di bawah 10 km2  yaitu 

sebesar 5,35 km. Kecamatan Way Halim memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu :  

 

Tabel 1. Kelurahan Kecamatan Way Halim 
No Kelurahan Luas Wilayah 

(km) 
1 Jagabaya I 0,26  
2 Jagabaya II 0,76 
3 Jagabaya III 0,95 
4 Gunung Sulah 1,11 
5 Way Halim Permai 1,12 
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6 Perumnas Way Halim 1,15 
Jumlah 5,35 

Sumber : Katalog Badan Pusat statistik Kota Bandar Lampung 

 

 
Data diolah: peneliti 

 

Dari data atau tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Way 

Halim memiliki enam Kelurahan dengan Kelurahan terluas yaitu Perumnas Way 

Halim sebesar 1,15 km atau 21,50% dari total luas Kecamatan Way Halim dan 

yang terkecil yaitu Kelurahan Jagabaya 1 sebesar 0,26 km atau 4,86%. 

 

2. Kependudukan 

Kecamatan Way Halim dengan luas 5,35 km memiliki jumlah penduduk 56.703 

jiwa yang didominasi oleh penduduk usia muda atau dewasa. Jika ditunjukan 

dengan gambar piramida maka kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 15-

Jagabaya I
5% Jagabaya II

14%

Jagabaya III
18%Gunung Sulah

21%Way Halim 
Permai

21%

Perumnas 
Way Halim

21%

Kelurahan Kecamatan Way Halim
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19 tahun akan lebih panjang dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya, 

sedangkan untuk batang piramida kelompok usia tua (usia non produktif atau 

monopouse) yaitu kelompok usia 65 tahun keatas akan lebih pendek. Penduduk 

usia muda atau dewasa yang lebih dominan sehingga dapat dipastikan bahwa 

Kecamatan Way Halim angka kelahirannya lebih besar dibandingkan dengan 

angka kematian. 

 
Banyaknya kelahiran daripada kematian seperti fenomena di atas dapat 

mengakibatkan kinerja pembangunan di Kecamatan Way Halim dapat terganggu, 

ksususnya disektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Masalah tersebut akan 

berdampak kurangnya sarana penunjang pendidikan dan sarana lapangan 

pekerjaan. Apabila masalah terhadap sarana pendidikan dan lapangan pekerjaan 

tersebut tidak cepat ditangani dengan baik maka akan berdampak rata-rata lama 

sekolah dan pengangguaran. 

 
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan 

Kecamatan Way Halim jumlah sarana kesehatan dan tenaga kerja kesehatan sudah 

cukup banyak, sehingga diharapkan agar dapat meningkatkan pelayanan 

kesehatan masyarakat di Kecamatan Way Halim. Hal tersebut dapat dilihat tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 2. Sarana dan Tenaga Kerja Kesehatan di Kecamatan Way Halim 
Sarana dan 

Tenaga 
Kesehatan 

 

Jumlah/unit 

 

Persentase 

Praktek 
Dokter 

14 34,15 

Rumah 
Bersalin  

11 26,83 

Puskesmas 
Pembantu 

8 19,51 

Lain-lain 8 19,51 

Jumlah 41 100 

Sumber: Katalog Badan Pusat statistik Kota Bandar Lampung 

 

 
Data diolah: Peneliti 
 
 
Apabila kita melihat tabel di atas dapat di pastikan bahwa sarana dan prasarana 

kesehatan di Kecamatan Way Halim cukup memadai. Kecamatan Way Halim 

34%
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19%

20%

Sarana dan Tenaga Kesehatan
Praktek Dokter Rumah Bersalin Puskesmas pembantu Lain-lain
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sebagian besar tenaga kesehatannya adalah bidan yaitu 29 orang, dan diikuti 

dengan dokter dan perawan dengan jumlah yang sama yaitu 23 orang. 
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G. Kerangka Pikir 

Guna memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Tukang Gigi 

 
Konsumen 

Perjanjian 
Pemberian Jasa 
Kesehatan Gigi 

 
Hubungan Hukum 
Tukang Gigi dan 

Konsumen 

 
Akibat Hukum Yang 

Timbul  

 
Tanggung Jawab 

Tukang gigi 


