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KATA PENGANTAR

Keberhasilan peserta didik, salah satunya diawali dengan 
pemahaman akan suasana akademik di fakultas serta pemahaman akan 
kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan.  Buku Panduan 
Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Tahun Ajaran 2016/2017 ini 
diterbitkan untuk memberi informasi dan gambaran yang lengkap tentang 
kegiatan akademik Program studi Pendidikan Dokter Gigi dan Program 
Studi Higiene Gigi  bagi para civitas akademika Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Gadjah Mada dan pihak lain yang memerlukan.

Sejarah singkat FKG UGM yang dipaparkan di buku ini, akan 
memberikan pemahaman bagi kita, nilai-nilai dasar yang diyakini 
untuk membangun fakultas  kita serta perjuangan yang  telah dilakukan 
oleh para pendahulu. Nilai-nilai dasar tersebut semakin berkembang 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman yang dituangkan 
dalam Visi, Misi, danTujuan Fakultas Kedokteran Gigi yang menjadi 
panduan bagi seluruh civitas akademika dalam melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, dalam buku panduan akademik 
ini, dipaparkan pula mengenai fasilitas dan struktur organisasi fakultas 
serta administrasi dan pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran. 

Kurikulum  Pendidikan  Dokter Gigi  dan Ilmu Higiene Gigi 
merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami, sehingga mahasiswa 
dapat menyusun langkah-langkah yang tepat agar dapat menyelesaikan 
studi di FKG UGM dengan baik serta mencapai prestasi yang 
memuaskan. Tahun ajaran 2016/2017 merupakan tahun yang penting 
bagi FKG UGM, karena pada tahun ini mulai diberlakukan kurikulum 
baru baik bagi program Pendidikan Dokter Gigi maupun Ilmu Higiene 
Gigi. Kurikulum baru tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pasar terhadap 
profesi dokter gigi dan higiene gigi, sehingga lulusan FKG UGM dapat 
mencapai kompetensi yang diharapkan serta memiliki keunggulan-
keunggulan yang khas dari pendidikan di Universitas Gadjah Mada. 
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Buku panduan akademik ini diharapkan akan diperlajari dan 
dicermati oleh seluruh civitas akademika FKG UGM sehingga seluruh 
proses belajar dan mengajar akan berjalan dengan lancar dan baik. 
Kami menyadari bahwa penyusunan Buku Panduan Akademik ini 

masih belum sempurna seperti yang kita harapkan, untuk itu 
segala sarandan masukan dari teman sejawat kami harapkan.Kepada 
Tim Penyusun, kami sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya. 

     Yogyakarta, Agustus 2016

      Dekan,
             Dr. drg. Erwan Sugiatno.,MS.,Sp.Pros (K)
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4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.

Panduan Akademik 2013/2014      49

4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.

12015/201682      Fakultas Kedokteran Gigi  UGM

SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks

2 KGL 480- Pendidikan Agama II 1 0 UNU 1101 
& 100 sks

a. KGL 4806 Agama Islam II    

b. KGL 4807 Agama Katholik II    

c. KGL 4808 Agama Kristen II    

d. KGL 4809 Agama Hindu II    

e. KGL 4810 Agama Budha II    

f. KGL 4811 Agama Kong Hu Chu II    

3 KGL 4812 Skripsi 0 4 KGL 3502, 
KGL 3501, 
KGM 3503

 Jumlah 1 7  

3. Matakuliah Pilihan
No Kode Matakuliah SKS Semester
1 KGE 1201 Kewirausahaan (pilihan) 1 II

2 KGE 2402 Akupunktur 1 IV

3 KGE 3603 Instrumentasi & Hewan Coba 1 VI

4 KGE 4704 Hipnodonsia (pilihan) 1 VII

  Jumlah 4

PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman dan bertaqwa, mandiri, berjiwa 
kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi kedokteran gigi dan keperawatan gigi.

 Fakultas Kedokteran Gigi UGM memiliki alumni yang tersebar di  
seluruh penjuru tanah air pada berbagai bidang profesi, baik sebagai 
pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, 
industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
fisik lainnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam 
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 

I
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Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
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pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, industri 
milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. Hal tersebut 
membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM telah menghasilkan 
Sarjana Kedokteran Gigi, Sarjana Higiene Gigi, Higienis Gigi maupun 
Dokter Gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan tersebut 
tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis, maka Fakultas 
Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan melibatkan 
berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan sarana pendidikan, 
kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas fisik lainnya. 
Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 
keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Teknologi. 
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh 
sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah. 
Kebebasan akademik dan mimbar akademik di FKG UGM dilakukan 
oleh sivitas akademika melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
yang meliputi pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. 
Saat ini Fakultas Kedokteran Gigi UGM telah mampu menempatkan 
diri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi kedokteran  gigi 
yang terbaik di Indonesia.
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Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks

2 KGL 480- Pendidikan Agama II 1 0 UNU 1101 
& 100 sks

a. KGL 4806 Agama Islam II    

b. KGL 4807 Agama Katholik II    

c. KGL 4808 Agama Kristen II    

d. KGL 4809 Agama Hindu II    

e. KGL 4810 Agama Budha II    

f. KGL 4811 Agama Kong Hu Chu II    

3 KGL 4812 Skripsi 0 4 KGL 3502, 
KGL 3501, 
KGM 3503

 Jumlah 1 7  

3. Matakuliah Pilihan
No Kode Matakuliah SKS Semester
1 KGE 1201 Kewirausahaan (pilihan) 1 II

2 KGE 2402 Akupunktur 1 IV

3 KGE 3603 Instrumentasi & Hewan Coba 1 VI

4 KGE 4704 Hipnodonsia (pilihan) 1 VII

  Jumlah 4

PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman dan bertaqwa, mandiri, berjiwa 
kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi kedokteran gigi dan keperawatan gigi.

 Fakultas Kedokteran Gigi UGM memiliki alumni yang tersebar di  
seluruh penjuru tanah air pada berbagai bidang profesi, baik sebagai 
pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, 
industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
fisik lainnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam 
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 

III
SEJARAH SINGKAT 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Periode Tahun 1948 -1960
Berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada 

berawal sejak didirikannya Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi di Rumah 
Sakit Tegalyoso, Klaten pada tahun 1948. Tanggal 5 Maret 1948, 
secara resmi  Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi digabungkan dengan 
Perguruan Tinggi Kedokteran  yang telah ada sejak tahun 1946, yang 
selanjutnya diberi nama Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi bertempat di Rumah Sakit Tegalyoso, Klaten.
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Tanggal 19 Desember 1949 perguruan tinggi ini bergabung 
dengan perguruan tinggi yang sudah ada di Yogyakarta, yaitu Sekolah 
Tinggi Teknik, Fakultas Hukum dan Sastra, Filsafat dan Kebudayaan 
dengan nama UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA. Saat itu, 
Fakultas Kedokteran Gigi masih merupakan gabungan antara Fakultas 
Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi dengan nama 
FAKULTIT KEDOKTERAN, KEDOKTERAN GIGI DAN FARMASI yang 
bertempat di nDalem Mangkubumen, Yogyakarta.

Tahun 1955 Fakultas Farmasi memisahkan diri, sementara Fakultas 
Kedokteran Gigi masih bergabung dengan Fakultas Kedokteran 
dengan nama FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN 
GIGI. Tanggal 29 Desember tahun 1960, Menteri P dan K Republik 
Indonesia menetapkan berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi dengan 
nama FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS GADJAH MADA 
melalui Surat Keputusan No. 1090/UU.

Periode Tahun 1960  –  1970
Meskipun secara resmi Fakultas Kedokteran Gigi UGM telah 

ditetapkan, namun secara fisik masih belum mempunyai gedung sendiri. 
Saat itu kegiatan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan administrasi 
dilakukan di Mangkubumen. Sistem pendidikan yang semula dilakukan 
secara bebas, yang terdiri dari tingkat propadeuses, bakaloreat dan 
doctoral/sarjana, mulai tahun 1962 secara bertahap system tersebut  
diganti dengan sistem semester.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana, 
Fakultas Kedokteran Gigi menempati gedung di Sekip Utara, yang 
sebelumnya ditempati IKIP (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta). 
Pemindahan fakultas secara berangsur-angsur dimulai pada tahun 1969 
dengan didahului pindahnya perangkat kantor dan akhirnya pada tahun 
1970 semua perangkat fakultas telah berada di gedung baru.

Periode 1970  –  1997
Berbagai perubahan dan pembangunan gedung baru mulai 

direncanakan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem 
semester (paket semester), sesuai dengan kebijakan universitas, diganti 
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dengan sistem kredit semester (SKS) yang mulai diperkenalkan pada 
tahun 1974. Setelah diadakan penyempurnaan, mulai tahun 1976 
pelaksanaan sistem kredit semester dilakukan dengan membagi 
jenjang pendidikan dalam Program Pendidikan Sarjana Muda, Program 
Pendidikan Sarjana dan Dokter Gigi. Keadaan ini berlaku hingga akhir 
tahun 1986 dan akhirnya dengan Surat Keputusan Rektor No. 2 tahun 
1987 Program Pendidikan Sarjana Muda dihapuskan.

Periode 1997  -  2007
Tanggal 30 Agustus 1997, Rektor UGM Prof. Dr. Sukanto 

Reksohadiprodjo, MCom meresmikan Laboratorium Klinik Stomatognatik. 
Klinik tersebut bertujuan untuk meningkatkan psikomotor mahasiswa 
pada tingkat profesi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada 
masyarakat.Tahun 1998 dibentuk Laboratorium Terpadu Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dengan Surat Keputusan 
Dekan Nomor : UGM/KG/2279A/UM/01/39 diresmikan oleh Dekan 
FKG UGM : drg. Soetomo Nawawi, DPHD, Sp Perio pada tanggal 29 
Desember 1998.Sesuai dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Gigi 
dalam bidang  pengabdian pada masyarakat, FKG UGM membuka 
Poliklinik Terpadu Pelayanan Sore Hari sejak tanggal 22 Mei 2000.

Tahun 2003, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah 
Mada menempati gedung baru dengan luas bangunan 8500 m2 yang 
merupakan proyek OECF. Gedung ini dibagi menjadi 2 unit yaitu unit 
perkantoran dan unit klinik/ laboratorium. Unit perkantoran secara 
umum terletak di sebelah selatan dan unit klinik dan laboratorium di 
sebelah utara. Gedung tersebut diresmikan oleh Mendiknas Prof. Drs. 
A. Malik Fadjar, M.Sc. pada tanggal 6 Januari 2004.

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan tentang pendirian rumah sakit 
gigi dan mulut sebagai tempat proses pembelajaran pendidikan dokter 
gigi, pada tanggal 31 Desember 2005 Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
mendirikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi 
UGM diberi nama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof. Soedomo yang 
diresmikan oleh Mendiknas Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. 
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Periode 2008 – sekarang
Berdasarkan penelusuran sejarah oleh beberapa narasumber 

bahwa tanggal 29 Desember bukan merupakan hari lahir Fakultas 
Kedokteran Gigi namun merupakan ajang pertemuan para alumni 
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (KAKGIGAMA), 
maka melalui lokakarya yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 
7Januari 2008, diputuskan bahwa hari lahir FKG UGM adalah tanggal 
5 Maret 1948 (Surat Keputusan Senat FKG UGM No. 215/SK/J01.1.21/
SF/2008).

Pengurus  Fakultas Kedokteran Gigi sejak berdiri sampai 
dengan sekarang

Periode Nama Jabatan

1960 - 1962 Prof. drg. R. Soedomo
drg. R. Margono Suradji

Dekan
Sekretaris

1962 - 1964 Prof. drg. R. Soedomo
drg. R. Margono Suradji

Dekan
Sekretaris

1964 - 1966
drg. R. Sigit Budhiwidagdo
drg. Murniati Sajid
drg. Harjono Mangunkusumo

Dekan
PD I & II
PD III

1967 - 1969

drg. R. Sigit Budhiwidagdo
drg. Wuryansari
drg. R. Moendjaeni Partosudarmo
drg. Harjono Mangunkusumo

Dekan
PD I
PD II
PD III

1969 - 1971 drg. R. Margono Soeradji
drg. R. Wahyono S.

Dekan
Sekretaris

1971 - 1973 drg. R. Moendjaeni Partosudarmo
drg. R. Wahyono

Dekan
Sekretaris

1973 - 1975 drg. R. Moendjaeni Partosudarmo
drg. R. Wahyono

Dekan
Sekretaris

1975 - 1977 drg. R. Sigit Budhiwidagdo
drg. Harkati Dewanto

Dekan
Sekretaris
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1977 - 1979 drg. R. Sigit Budhiwidagdo
drg. Harkati Dewanto

Dekan
Sekretaris

1979 - 1982

Prof. drg. Sutatmi Suryo
drg. Soebagyo Hardjowijoto
drg. Rafiah Abiyono
drg. Harjono Mangunkusumo

Dekan
PD I
PD II
PD III

1982 - 1985

Prof. drg. Sutatmi Suryo
drg. Soebagyo Hardjowijoto
drg. Rafiah Abiyono
drg. Soetomo Nawawi DPH.Dent

Dekan
PD I
PD II
PD III

1985 - 1988

drg. Soebagyo Hardjowijoto
drg. Endaryanto
drg. Windarto Adisusanto DPH.Dent
drg. Soetomo Nawawi DPH.Dent

Dekan
PD I
PD II
PD III

1988 - 1991

drg. Soebagyo Hardjowijoto
drg. Endaryanto
drg. Windarto Adisusanto DPH.Dent
drg. Muslich Asmordjo, SU.

Dekan
PD I
PD II
PD III

1991 - 1994

Prof. drg. Harkati Dewanto
drg. Soetomo Nawawi DPH.Dent
drg. Sulistyasih Windarto, SU.
drg. Andono Suwarni, SU.

Dekan
PD I
PD II
PD III

1994 – 1999

drg. Soetomo Nawawi, DPH.Dent.
Dr. drg. Munakhir Mudjosemedi, SU.
drg. Wisnubronto Pakukusumo
Dr. drg. Sudibyo, SU., Sp.Perio.

Dekan
PD I
PD II
PD III

1999 - 2004

Prof. Dr. drg. Sudibyo, SU., Sp.Perio.
Dr. drg. Munakhir Mudjosemedi, SU.
drg. Emut Lukito, SU.,Sp. KGA.
drg. M. Masykur Rahmat, Sp.BM.

Dekan
Wadek I
Wadek II
Wadek III
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2004 - 2008

Prof. Dr. drg. Munakhir Mudjosemedi, SU.
drg. M. Masykur Rahmat, Sp.BM (K)
drg. Sri Suparwitri, SU, Sp.Ort (K)
drg. Bambang Priyono, SU.

Dekan
Wadek I
Wadek II
Wadek III

2008 - 2010

Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo Rs., SU., 
Sp.KGA (K)
drg. Bambang Priyono, SU
drg. Sri Suparwitri, SU., Sp.Ort. (K)
drg. Erwan Sugiatno, MS., Sp.Pros., (K) PhD.

Dekan
Wadek I
Wadek II
Wadek III

2010 - 2012

Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo Rs., SU., Sp.KGA (K)
Dr.drg. Erwan Sugiatno, MS., Sp.Pros., (K)
drg. Titik Ismiyati, MS., Sp.Pros (K)
drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., PhD.

Dekan
Wadek I
Wadek II
Wadek III

2012-2016

Dr.drg. Erwan Sugiatno, MS., Sp.Pros., (K) 
drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., PhD
dr. Nunuk Purwanti,M.Kes,Ph.D
drg. Kwartarini Murdiastuti,Sp.Perio,(K),Ph.D

Dekan
Wadek I
Wadek II
Wadek III
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4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.
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PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
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industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
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VISI, MISI DAN TUJUAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. VISI, MISI DAN TUJUAN 
 
 
A. Visi 
FKG UGM sebagai fakultas berkelas dunia yang unggul dan inovatif, 
mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, yang dijiwai nilai-
nilai budaya dan profesionalisme berdasarkan Pancasila 

 
B. Misi 
Menjalankan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut secara profesional, serta 
pelestarian ilmu yang unggul, bermanfaat dan berwawasan global 

 
C. Tujuan 

 

A. Visi
FKG UGM sebagai fakultas berkelas dunia yang unggul dan 

inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, yang 
dijiwai nilai-nilai budaya dan profesionalisme berdasarkan Pancasila

B. Misi
Menjalankan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut secara 
profesional, serta pelestarian ilmu yang unggul, bermanfaat dan 
berwawasan global
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C. Tujuan
Menjadikan FKG UGM sebagai fakultas yang unggul di Indonesia 

dengan reputasi internasional melalui :
Pendidikan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan 1. 
yang unggul, kompeten, kreatif dan profesional didukung 
kearifan lokal; 
Penelitian yang menjadi rujukan nasional, berwawasan 2. 
lingkungan, dan responsif terhadap permasalahan kesehatan 
gigi dan mulut;
Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang mampu 3. 
mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan 
gigi dan mulut secara berkelanjutan;
Tata kelola fakultas yang berkeadilan, transparan, partisipasif, 4. 
akuntabel, dan terintegrasi guna menunjang efektivitas dan 
efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan mengedepankan 
kesejahteraan sivitas akademika;
Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan 5. 
para mitra.
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kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks

2 KGL 480- Pendidikan Agama II 1 0 UNU 1101 
& 100 sks

a. KGL 4806 Agama Islam II    

b. KGL 4807 Agama Katholik II    

c. KGL 4808 Agama Kristen II    

d. KGL 4809 Agama Hindu II    

e. KGL 4810 Agama Budha II    

f. KGL 4811 Agama Kong Hu Chu II    

3 KGL 4812 Skripsi 0 4 KGL 3502, 
KGL 3501, 
KGM 3503

 Jumlah 1 7  

3. Matakuliah Pilihan
No Kode Matakuliah SKS Semester
1 KGE 1201 Kewirausahaan (pilihan) 1 II

2 KGE 2402 Akupunktur 1 IV

3 KGE 3603 Instrumentasi & Hewan Coba 1 VI

4 KGE 4704 Hipnodonsia (pilihan) 1 VII

  Jumlah 4

PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman dan bertaqwa, mandiri, berjiwa 
kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi kedokteran gigi dan keperawatan gigi.

 Fakultas Kedokteran Gigi UGM memiliki alumni yang tersebar di  
seluruh penjuru tanah air pada berbagai bidang profesi, baik sebagai 
pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, 
industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
fisik lainnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam 
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 

IIV
FASILITAS FAKULTAS

Kampus Fakultas Kedoteran Gigi Universitas Gadjah Mada terletak 
di kompleks kampus UGM di Jl. Denta Sekip Utara Jogjakarta. Lokasi 
kampus sangat strategis, berseberangan dengan Rumah Sakit Umum 
Dr. Sardjito. Lokasi ini mudah dicapai baik dengan menggunakan 
kendaraan pribadi ataupun melalui pelayanan bus kota dan angkutan 
umum lainnya.

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada memiliki 
fasilitas berupa gedung induk berlantai lima dengan atrium yang luas. 
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Ruangan di gedung ini, terdiri dari ruang Fakultas Kedokteran Gigi  dan 
Rumah Sakit Gigi danMulut Prof. Soedomo. Ruang Fakultas Kedokteran 
Gigi meliputi ruang administrasi fakultas, ruang pengurus fakultas, ruang 
dosen, ruang pertemuan (meeting room), ruang baca (reading room), 
ruang praktikum preklinik, ruang Laboratorium Riset Terpadu,Student 
Lounge, dan ruang TI (Teknologi Informasi). 

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof. Soedomo dilengkapi berbagai 
fasilitas seperti tempat pendaftaran pasien, ruang tunggu pasien, 
poliklinik untuk perawatan dan pengobatan gigi yang dipergunakan oleh 
mahasiswa program profesi dokter gigi, program pendidikan dokter gigi 
spesialis, unit pelayanan umum dan pelayanan spesialistik. Selain itu 
terdapat laboratorium teknik gigi, ruang sterilisasi, ruang bedah minor, 
fasilitas farmasi, fasilitas radiologi dan ruang pemrosesan data.

Selain gedung induk, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Gadjah Mada juga memilikigedung berlantai tiga (Gedung 
Soetatmi Suryo) yang digunakan sebagai tempat praktikum 
preklinikdanruanganuntukujikompetensi OSCE (Objective Structure 
Clinical Examination) di lantaisatu. Departemen Kedokteran Gigi Anak di 
lantaidua,sertaruang kuliah di lantaitiga. Terdapat dua gedung berlantai 
dua, yaitu Gedung Harkati Dewanto dan Gedung Soebagyo HW yang 
digunakanpelaksanaan kegiatan praktikum preklinik, perkuliahan dan 
ruangan-ruangan untuk Program Studi S2 dan S3. Sebagai salah satu 
fakultas yang berhak menyelenggarakan Ujian Kompetensi Dokter Gigi 
tingkat Nasional, FKG UGM memiliki satu lagi unit gedung untuk uji 
kompetensi OSCE (selain di gedung Soetatmi Suryo) serta  ruang untuk 
uji kompetensi menggunakan system CBT (Computer-Based-Testing). 
Di gedung yang sama, terdapat beberapa ruang yang digunakan oleh 
bank-bank mitra fakultas untuk menunjang kegiatan administratif. 
Selain itu, terdapat dua gedung berlantai satu yang terletak di sebelah 
timur dan digunakan sebagai  tempat praktikum preklinik. Gedung 
berlantai tiga (Gedung R. Margono Soeradji) terletak di sayap utara 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Gedung ini dipakai sebagai pusat 
pendidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, Perpustakaan, 
dan Auditorium. 
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Seluruh gedung yang berada di komplek Fakultas Kedokteran 
Gigi, terhubung dengan taman-taman yang rindang dan nyaman serta 
terdapat bangku-bangku yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 
berdiskusi dan berkegiatan

Fasilitas parkir disediakan di lapangan parkir timur fakultas 
untuk mahasiswa dan pasien, sedangkan parkir barat diperuntukkan 
untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan.Bagisetiaptenagapendidik, 
kependidikandanmahasiswadiwajibkanuntukmemiliki KIK (Kartu 
Identitas Kendaraan). Pada parker timur  jugadi sediakanf asilitas 
olahraga berupa lapangan basket dankafetaria.

Untuk mengenang perjalanan Fakultas Kedokteran Gigi, 
direalisasikan dengan sebuah bangunan dari kayu yang merupakan 
bangunan pertama untuk ruang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi yang 
terkenal sebagai “Gedung Gedogan Jaran”, yang saat ini difungsikan 
sebagai museum.



14 Fakultas Kedokteran Gigi UGMFakultas Kedokteran Gigi UGM



Fakultas Kedokteran Gigi UGM 15Fakultas Kedokteran Gigi UGM Panduan Akademik 2016/2017
Panduan Akademik 2013/2014      49

4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.
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tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
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A. Struktur Organisasi
Berdasarkan kepada keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada 

tentang organisasi dan rincian tugas kantor pimpinan Universitas, 
lembaga, direktorat, biro dan unit kerja di lingkungan UGM yang 
telah ditetapkan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada 
dipimpin oleh Dekan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor. 
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh tiga Wakil 
Dekan yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil 
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Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM, dan Wakil Dekan Bidang 
Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.  Struktur 
Organisasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dalam 
bentuk bagan tersusun seperti pada gambar 1.
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Senat Fakultas, adalah organisasi fakultas yang berfungsi sebagai badan 
normatif tertinggi, memiliki anggota karena jabatannya dan anggota yang 
dipilih masing-masing Departemen. Senat fakultas dipimpin oleh seorang 
ketua dan sekretaris senat. Senat Fakultas bertugas mengelola, 
menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas, 
menjalankan fungsinya sebagaimana yang digariskan oleh AD/ART UGM 

 

Senat Fakultas, adalah organisasi fakultas yang berfungsi sebagai 
badan normatif tertinggi, memiliki anggota karena jabatannya dan 
anggota yang dipilih masing-masing Departemen. Senat fakultas 
dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris senat. Senat Fakultas 
bertugas mengelola, menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas 
untuk fakultas, menjalankan fungsinya sebagaimana yang digariskan 
oleh AD/ART UGM tentang tugas pokok Senat, serta tugas-tugas lain 
yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan fakultas.

Pimpinan Fakultas, dijabat oleh dekan yang dibantu oleh tiga 
Wakil Dekan yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM, dan Wakil Dekan 
Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama yaitu 
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Jaminan Mutu, Wakil 
Dekan Bidang Administrasi, Keuangan, dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, 
Pengembangan Usaha, Kerja sama dan Pengabdian Masyarakat.
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Departemen, adalah unsur pelaksana akademik dan profesional, 
dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh seorang sekretaris, 
melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Gigi. Dalam melaksanakan 
tugasnya Ketua Departemen  bertanggung jawab kepada Dekan. 
Departemen  yang terdapat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Gadjah Mada adalah :

Biologi Oral 1. 
Biomedika Kedokteran Gigi2. 
Ilmu Bedah Mulut Maksilofasial 3. 
Ilmu Biomaterial Kedokteran Gigi4. 
Ilmu Kedokteran Gigi Anak5. 
Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Ilmu Kesehatan Gigi 6. 
Masyarakat
Konservasi Gigi7. 
Ilmu Penyakit Mulut8. 
Ortodonsia9. 
Periodonsia10. 
Prostodonsia11. 
Radiologi Dentomaksilofasial 12. 

Kantor Administrasi Fakultas, adalah pelaksana adminsitrasi 
fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Administrasi dan dibantu 
oleh seorang Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan serta seorang 
Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Umum. 

Unit Publikasi, adalah unit penunjang fakultas yang memberikan 
informasi kepada masyarakat ilmiah dan umum, baik dalam media 
cetak maupun elektronik yang tugas utamanya mempublikasikan 
naskah ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah majalah kedokteran gigi baik 
nasional maupun internasional. 

Unit Penelitian (Riset Terpadu), adalah unit penunjang fakultas 
dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian baik yang bersifat 
monodisiplin maupun interdisiplin ilmu dalam rangka meningkatkan 
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kualitas penelitian. Kepala Unit Penelitian sekaligus merangkap Kepala 
Laboratorium Riset Terpadu yang bertugas menjalankan riset unggulan 
dan memperoleh HaKI, membantu para anak didik dalam menjalankan 
proses belajar, membuat rencana stratejik untuk memperoleh dana 
penelitian, melakukan kerjasama riset dalam dan luar negeri.

Unit Etika dan Advokasi, adalah unit penunjang fakultas yang 
membantu, memantau, dan menyelesaikan permasalahan hukum, 
norma, dan etika yang berlaku baik di dalam maupun di luar fakultas 
bagi civitas akademika yang bertugas: membantu dan memberikan 
masukan kepada dekan dalam melaksanakan etika : kepegawaian, 
profesi kesehatan, penelitian dan kemahasiswaan, memberikan advokasi 
kepada anggota civitas akademika FKG UGM, memberikan pelayanan 
pemberian ethical clearence pada para peneliti kesehatan (S1, S2, 
S3, dan Sp), menyelenggarakan sosialisasi dan penelitian etika, dan 
penyusunan etika serta tata tertib bagi mahasiswa Kedokteran Gigi.

Unit Pengembangan Usaha, merupakan unit penunjang fakultas 
yang menyelenggarakan kegiatan usaha fakultas, yang bertujuan untuk 
mencari peluang-peluang bisnis yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Gadjah Mada untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan 
menambah pendapatan bagi FKG UGM.

Unit Pendidikan dan Jaminan Mutu, merupakan pelaksana 
Jaminan Mutu Fakultas pada proses akademik di setiap program studi 
dengan tujuan terjaganya kualitas, relevansi, dan atmosfir akademik 
serta tersedianya informasi baik kuantitatif maupun kualitatif untuk 
peningkatan mutu secara berkelanjutan. Unit Jaminan Mutu bertanggung 
jawab kepada Dekan. Di bawah Unit Pendidikan ada Team Kurikulum 
yang nerupakan wakil-wakil dari Departemen-Departemen di FKG UGM. 
Tugas Team ini adalah untuk membantu melaksanakan penyusunan, 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan kurikulum serta 
melakukan koordinasi laporan evaluasi diri per semester  dengan 
melakukan koordinasi dengan Seksi Akademik dan unsur pelaksana 
akademik lainnya di lingkungan fakultas. 

Unit Perpustakaan, merupakan unit penunjang fakultas yang 
menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, terdiri dari perpustakaan 
tekstual dan elektronik dengan tugas : membuat rencana strategis, 
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melakukan kegiatan pelayanan, mengelola sumber informasi, melakukan 
pembinaan serta evaluasi dalam kegiatannya, serta menjalin networking 
baik dengan perpustakaan dalam dan luar negeri.

Unit Pengabdian Masyarakat, merupakan unit penunjang fakultas 
yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
disiplin ilmu kedokteran gigi dan berwawasan penelitian yang bertugas 
untuk : mengusahakan pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis 
penelitian; merencanakan dan melaksanakan pengabdian masyarakat 
rutin tahunan FKG UGM; mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian 
masyarakat FKG UGM internal maupun atas permintaan eksternal; 
memastikan adanya pelaporan dari tiap pengabdian masyarakat oleh 
FKG UGM; serta membuat data seluruh pengabdian masyarakat oleh 
FKG UGM.

Unit Teknologi Informasi dan Humas merupakan unit penunjang 
fakultas yang merencanakan, mendidik, dan memelihara teknologi 
informasi, melayani jaringan komputer, dan komunikasi, yang berfungsi 
dalam mengintegrasikan semua komponen pendukung dalam proses 
pendidikan dan non-pendidikan untuk menciptakan suatu sistem yang 
lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
akselerasi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat

Unit Kemahasiswaan dan Bimbingan Konseling Mahasiswa, 
merupakan unit penunjang fakultas yang bertugas dan berfungsi 
membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan 
kemahasiswaan dalam bidang organisasi mahasiswa,  penelitian 
mahasiswa, kegiatan KO dan ektra kurikuler mahasiswa lainnya baik 
dalam tingkat fakultas, universitas, nasional, maupun internasional. Unit 
ini berfungsi ini juga berfungsi dan bertugas dalam mengkoordinasikan 
kegiatan bimbingan konseling mahasiswa, konselor bimbingan 
konseling mahasiswa dalam membantu mahasiswa yang menghadapi 
masalah baik masalah pribadi maupun proses yang menganggu proses 
pembelajaran, membantu dalam pengawasan terhadap perkembangan 
mahasiswa baik akademik maupun non akademik yang dilakukan 
secara rutin setiap semester.
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Unit  Layanan Pengadaan dan Sarana Prasarana, merupakan unit 
penunjang fakultas yang bertugas membantu Wakil Dekan Bidang 
Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia dalam menyusun rencana 
pengadaan Sarana dan Prasarana Fakultas, pemilihan pejabat pengadaan 
barang dan jasa serta melaksanakan Monitoring evaluasi atas  proses 
pemilihan penyediaan Barang dan Jasa,  

Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Prof. Soedomo, adalah 
unit penunjang fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik 
profesional di tingkat profesi dan unit penyelenggara pelayanan dasar 
dan spesialistik di bidang kesehatan gigi dan mulut. RSGM mempunyai 
Dewan Pembina  dan dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab 
kepada Dekan. Direktur dibantu oleh dua Wakil Direktur yaitu Wakil 
Direktur Pelayanan Medik dan Wakil Direktur Administrasi Keuangan 
dan Sarana Prasarana. RSGM dalam menjalankan tugasnya mempunyai 
kelengkapan yakni :

Satuan Medik Fungsional (SMF)1. 
Komite Medik2. 
Instalasi Rawat Inap3. 
Unit Pelayanan Umum (UPU)4. 
Instalasi Rawat Darurat (IRD)5. 
Unit Farmasi6. 
Unit Rekam Medis7. 
Instalasi Penunjang Medik, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur 8. 
Pelaksana Akademik, dan unsur lain yang dianggap perlu.

B. Program Studi
Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar 
suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai 
ketiga domain, yaitu : afektif, kognitif, dan psikomotor atau sejumlah 
kompetensi yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
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Program studi terdiri dari :
1. Program Pendidikan Dokter Gigi adalah program pendidikan 

meliputi jenjang Akademik (Sarjana Kedokteran Gigi) dan 
Profesi (Dokter gigi) yang kemudian disebut sebagai Program 
Akademik Profesional.

2. Program Studi Higiene Gigi merupakan program pendidikan 
yang meliputi jenang Akademik (Sarjana Higiene Gigi) dan 
Profesi (Higienis Gigi).

Program Pendidikan Pasca Sarjana terdiri dari :
1. Program Pendidikan Strata Dua (S2) Ilmu Kedokteran Gigi 

terdiri dari (4) empat minat utama: Biomaterial, Biologi 
Mulut& Imunologi Kedokteran Gigi, Magister Manajemen 
Pelayanan Kesehatan Gigi (MMPKG) dan Magister Kesehatan 
Gigi Pencegahan dan Promosi (MKGPP).

2. Program Pendidikan Strata Tiga (S3) Ilmu Kedokteran Gigi.
3. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) terdiri dari 

7 (tujuh) program studi spesialis: Ilmu Penyakit Mulut (IPM), 
Bedah Mulut, Periodonsia, Prostodonsia, Ortodonsia, Ilmu 
Kedokteran Gigi Anak (IKGA), dan Konservasi Gigi.

4. Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Klinik (IKGK) terdiri dari 
3 (tiga) minat studi : IKGA, Periodonsia, dan IPM.

C. Personalia
1.  Senat Fakultas 

Ketua  : Prof. Dr.drg.Haryo Mustiko D ,MS, Sp Pros (K).
Sekretaris : Dr. drg. Dibyo Pramono, S.U., M.D.Sc.

Anggota   : 1.   drg. Erwan Sugiatno, M.S., Sp. Pros (K)., Ph.D.

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., Ph.D.2. 
drg. Nunuk Purwanti, M.Kes., Ph.D.3. 
drg. Kwartarini Murdiastuti,Sp.Perio (K).,Ph.D.4. 
Prof. Dr.drg. Haryo Mustiko D ,MS, Sp Pros (K).5. 
Dr. drg. Dibyo Pramono, S.U., M.D.Sc.6. 
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Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo RS., S.U., Sp.KGA (K).7. 
Prof. Dr. drg. Pinandi Sri Pudyani, SU., Sp Ort (K).8. 
Prof. Dr. drg. Regina Titi Christinawati, MSc.9. 
Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, M.S.10. 
Prof. Dr. drg. Widjijono, S.U.11. 
drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D.12. 
Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes.13. 
drg. Sri Kuswandari, M.S., Sp.KGA., Ph.D.14. 
drg. Wignyo Hadriyanto, MS., Sp KG (K).15. 
Dr. drg. Dewi Agustina, MDSc.16. 
Dr. drg. Ahmad Syaify, Sp.Perio (K).17. 
drg. Poerwati Soetji Rahajoe, Sp. BM 18. 
drg. Endang Wahyuningtyas, M.S., Sp.Pros (K).19. 
drg. Herijati Amalia Kusuma,Su.,Sp.Pros(K).20. 
drg. Murti Indrastuti, M.Kes., Sp.Pros (K).21. 
drg. JCP Heryumani Sulanjari, M.S., Sp.Ort (K).22. 
drg. Christnawati, M.Kes., Sp Ort. (K).23. 
drg. Sri Budiarti Wongsohardjono,M.S.24. 
drg. Supriatna, M.Kes., MD.Sc., Ph.D.25. 
Dr. drg. Archadian Nuryanti, M.Kes.26. 
drg. Ivan Arie Wahyudi, M. Kes., Ph.D.27. 
drg. Bambang Priyono, S.U.28. 
drg. Rinaldi Budi Utomo, MS., Sp KGA (K).29. 
drg. Ign. Sulistyo Jatmiko, M.Kes., Sp KGA.30. 
drg. Ema Mulyawati, MS., Sp.KG (K).31. 
Dr. drg. Yulita Kristanti, M.Kes., Sp. KG.32. 
drg. Dahlia Herawati, S.U., Sp. Perio(K).33. 
drg. Hendrawati, M.Kes.34. 
drg. Rahardjo, SU, Sp. BM.35. 
drg. Yustisia Hasan, Sp BM.36. 
drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes, Ph.D.37. 
Dr. drg. Dyah Irnawati, M.S.38. 
drg. Rurie Ratna Shantiningsih, MDSc. 39. 
Drs. Sudarmanto40. 
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2. Pimpinan Fakultas Periode 2012-2016
Dekan  :  
- Dr. drg. Erwan Sugiatno, M.S., Sp.Pros (K).
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan : 
- drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat 

dan Kerjasama  : 
- drg. Nunuk Purwanti,M.Kes.,Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM  : 
- drg. Kwartarini Murdiastuti,Sp.Perio (K),Ph.D.

3. Program Studi S1, S2, S3
Program StudiPendidikan Dokter Gigi
Ketua  :  drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., Ph.D.
Sekretaris  :  drg. Trianna Wahyu Utami, M.Kes, Ph.D.

Program Studi Higiene Gigi
Ketua :  Prof. Dr. drg. Regina Titi Christinawati, M.Sc.
Sekretaris  :  drg. Ivan Arie Wahyudi, M.Kes., Ph.D.

Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Gigi  
Ketua :  Dr. drg. Juni Handajani, M.Kes, Ph.D.
Sekretaris  :  drg. Margareta Rinastiti, M.Kes, Sp. KG ,Ph.D.

Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi   
Ketua : Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, M.S.
Sekretaris : Dr. drg. Alma Linggar Jonarta, M.Kes

Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Klinik 
Ketua :  drg. Goeno Subagyo,Sp.O.Path.
Sekretaris  :  drg. Dahlia Herawati, S.U., Sp. Perio(K).
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4. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS):
Pengelola Bidang Akademik : 
 drg. Sri Suparwitri S.U., Sp.Ort (K).

Bidang Administrasi dan Keuangan: 
 drg.Endang Wahyuningtyas, M.S.,  Sp.Pros (K).

Program Studi Spesialis Bedah Mulut 
 Ketua  : drg. Rahardjo, S.U., Sp.BM.
 Sekretaris : drg. Elisabeth Riyati Titi Astuti, M.Kes, Sp.BM

Program Studi Spesialis Kedokteran Gigi Anak
 Ketua  : Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo RS.,S.U. 
 Sekretaris : Dr. drg. Indah Titien Soeprihati, S.U., Sp.KGA.(K)

Program Studi Spesialis Konservasi Gigi 
 Ketua  : drg. Wignyo Hadriyanto, M.S., Sp.KG(K).
 Sekretaris : Dr. drg. Ema Mulyawati, M.S., Sp.KG (K)

Program Studi Spesialis Ortodonsia 
 Ketua  : drg. JCP. Heryumani Sulandjari, M.S., Sp.Ort (K).
 Sekretaris : drg. Cendrawasih AF, M.Kes., Sp. Ort (K).

Program Studi  Spesialis Periodonsia 
 Ketua  : drg. Dahlia Herawati, S.U., Sp. Perio(K).
 Sekretaris : drg. Sri Pramestri Lastianny, M.S., Sp.Perio (K).

Program StudiSpesialis Prostodonsia 
 Ketua  : drg. Herijati Amalia Kusuma,S.U.,Sp.Pros(K).
 Sekretaris : drg. Titik Ismiyati, M.S., Sp. Pros. (K)

Program Studi Spesialis Penyakit Mulut
 Ketua  : drg. Goeno Subagyo,Sp.O.Path.

5. Kantor Administrasi Fakultas
Kepala Kantor Administrasi : 
- Drs. Sudarmanto
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Kasi Akademik dan Kemahasiswaan : 
- Wulansari,S.S.
Kasi Keuangan dan Umum : 
- Suyadiman, AMd.

6. Unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi UGM 

Kepala Unit Publikasi : drg. Cendrawasih AF, M.Kes., Sp 
Ort. (K).

Kepala Unit Penelitian 
dan Laboratorium Riset 
terpadu

: drg. Supriatna, , M.Kes., MD.Sc., 
Ph.D.

Kepala Unit Advokasi & 
Etika : drg. Suryono, Ph.D., S.H.

Kepala Unit Pengembangan 
Usaha : drg. Asikin Nur, M.Kes., Ph.D.

Kepala Unit Pendidikan 
dan Jaminan Mutu : drg. Sri Budi Barunawati, M.Kes, 

Sp.Pros.

Kepala Unit Perpustakaan : drg. Heni Susilowati, M.Kes., Ph.D.

Kepala Unit Pengabdian 
Masyarakat : drg. Pramudya Aditama, MDSc.

Kepala Unit Teknologi 
Informasi dan Humas : drg. H. Dedy Kusuma Yulianto, M. 

Biotech.

Kepala Unit Layanan 
Pengadaan dan Sarana 
Prasarana

:
drg. Lisdrianto Hanindriyo,M.P.H., 
Ph.D.

Kepala Unit Kemaha-
siswaan, Bimbingan dan 
Konseling

: drg. Hendri Susanto,M.Kes,Ph.D.
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7. Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Direktur : 
- drg. Cahya Yustisia Hasan. Sp.BM.
Wakil Direktur Bidang Administrasi  dan Keuangan, Sarana 

Prasarana:    
- drg. Hendarwati, M.Kes.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik : 
- Dr. drg. Harsini, S.U.

8.  Staf Pengajar
a. Departemen Biologi Mulut

1. drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes., Ph.D. (Ketua 
Departemen)

2. drg. Heni Susilowati, M.Kes., Ph.D. (Sekretaris 
Departemen)

3. Prof. Dr. drg. Regina Titi Christinawati, M.Sc.
4. Dr. drg. Alma Linggar Jonarta, M.Kes.
5. Dr. drg. Juni Handajani, M.Kes, Ph.D
6. drg. Heriati Sitosari

b. Departemen Biomedika Kedokteran Gigi
1. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D (Ketua Departemen)
2. drg. Mayu Winnie Rachmawati, M.Sc, Ph.D (Sekretaris 

Departemen)
3. Dr. drg. Archadian Nuryanti, M.Kes.
4. drg. Nunuk Purwanti, M.Kes., Ph.D.
5. drg. Triana Wahyu Utami, MD.Sc.,Ph.D.
6. drg. Sri Larnani, M.Kes.
7. drg. Asikin Nur, M.Kes., Ph.D.
8. drg. Anne Handrini Dewi, M.Kes.
9. drg. Ruslin, M.Kes, Ph.D.
10. drg. Ivan Arie Wahyudi, M.Kes, Ph.D.
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11. dr. Rini Maya Puspita, M.Sc.
12. dr. Dyah Listyarifah,M.Sc.
13. drg. Dedi Kusuma, M. Biotech.
14. drg. Retno Ardhani, M.Sc.
15. drg. Aryan Morita, M.Sc.

c. Departemen Ilmu Biomaterial Kedokteran Gigi
1. Dr. drg. Dyah Irnawati, M.S. (Ketua Departemen)
2. Dr. drg. Siti  Sunarintyas, M.Kes. (Sekretaris Departemen)
3. Prof. Dr. drg. Widjijono, S.U.
4. Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, M.S.
5. Dr. drg. Harsini, M.S.
6. drg. Purwanto Agustiono, S.U.

d. Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan & Ilmu 
Kesehatan Gigi Masyarakat 
1. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes. (Ketua Departemen)
2. drg. Rosa Amalia, M.Kes, Ph.D. (Sekretaris Departemen)
3. drg. Bambang Priyono, S.U.
4. drg. Sri Widiati, M.P.H.
5. Dr. drg. Dibyo Pramono, S.U., MD.Sc.
6. drg. Sri Rezeky Damayanti, M.Kes.
7. drg. Yuni Pamardiningsih, M.Kes.
8. drg. Lisdriyanto Hanindriyo, M.P.H., Ph.D.
9. drg. Fitrina Rachmadanty Siregar
10. drg. Fania Chairunisa

e. Departemen Ilmu Bedah Mulut
1. drg. Poerwati Soetji Rahajoe, Sp BM. (Ketua Departemen)
2. drg. Bambang Dwirahardjo, Sp BM. (Sekretaris 

Departemen)
3. drg. Elizabeth Riyati Titi Astuti, M.Kes., Sp.BM.
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4. drg. Rahardjo, SU., Sp. BM.
5. drg. Cahya Yustisia Hasan. Sp.BM.
6. drg. Pingky Krisna Arindra, Sp.BM.
7. drg. Prihartiningsih, SU., Sp BM(K).
8. drg. M. Masykur Rahmat, Sp.BM (K).
9. drg. Erdananda Haryo S
10. drg. Yosaphat Bayu R, MD.Sc.
11. drg. Bramasto Purbo S

f. Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak
1. drg. Sri Kuswandari, MS., Sp KGA., Ph.D. (Ketua 

Departemen)
2. drg. Putri Kusuma W, M.Kes,Sp KGA.(Sekretaris 

Departemen)
3. Prof.Dr.drg.Iwa Sutardjo RS, S.U., Sp KGA (K).
4. Prof. Dr.drg. Al. Supartinah S,S.U.,Sp.KGA (K).
5. Dr. drg. Rinaldi Budi Utomo, MS., Sp.KGA (K).
6. drg. Indah Titien Soeprihati, S.U., Sp.KGA.
7. drg. Emut Lukito, SU., Sp.KGA (K).
8. drg. Ign. Sulistyo Jatmiko, M.Kes., Sp.KGA.
9. drg. Indra Bramanti, Sp.KGA., M.Sc.

g. Departemen Konservasi Gigi
1. drg. Wignyo Hadriyanto, MS., Sp.KG (K). (Ketua 

Departemen)
2. Dr. drg. Yulita Kristanti, M.Kes., Sp.KG. (Sekretaris 

Departemen)
3. drg. Sardjito Mangkusudirdjo
4. drg. Tunjung Nugraheni, M.Kes., Sp.KG.
5. Dr. drg. Ema Mulyawati, MS., S. KG (K)
6. drg. Pribadi Santoso, MS., Sp.KG
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7. drg. Tri Endra Untara, M.Kes., Sp.KG
8. drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes, Sp.KG., Ph.D.
9. drg. Margareta Rinastiti, M.Kes., Sp.KG, Ph.D.
10. drg. Raras Ajeng Enggardipta, MD.Sc. 
11. drg. Andina Widyastuti
12. drg. Sri Daradjati, SU., Sp.KG (K).
13. drg. Dayinah, Sp.KG (K).

h. Departemen Ilmu Penyakit Mulut 
1. Dr. drg. Dewi Agustina, MD.Sc. MD.Sc. (Ketua 

Departemen)
2. drg. Hendri Susanto, M.Kes., Ph,D,  (Sekretaris 

Departemen)
3. drg. Sri Hadiati, S.U.
4. drg. Goeno Subagyo, Sp O Path.
5. drg. Supriatna, , M.Kes., MD.Sc., Ph.D.
6. drg. B. Esti Chrismawaty, M.Kes., MD.Sc
7. drg. Sri Budiarti Wongsohardjono, MS.
8. drg. Fimma Naritasari, MDSc
9. drg. Ayu Fresno Argadianti

i. Departemen Ortodonsia
1. drg. Christnawati, M.Kes., Sp. Ort (K) (Ketua Departemen)
2. drg. Dyah Karunia, Sp. Ort (Sekretaris Departemen)
3. Prof. Dr. drg. Pinandi Sri Pudyani, SU., Sp. Ort. (K)
4. drg. Darmawan Soetantyo, SU., Sp. Ort (K).
5. drg. Sri Suparwitri, SU., Sp.Ort (K)
6. drg. Soekarsono Hardjono, Sp .Ort (K).
7. drg. JCP Heryumani S., MS,Sp. Ort (K).
8. drg. Cendrawasih AF, M.Kes., Sp. Ort (K).
9. drg. Niswati Fathmah Rosyida, MD.Sc.
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10. drg. Ananto Ali A, MD.Sc.
11. drg. Prihandini, MS., Sp. Ort (K).
12. drg. Wayan Ardhana, MS, Sp Ort (K).
13. drg. Yanuarti Retnaningrum

j. Departemen Periodonsia 
1. Dr. drg. Ahmad Syaify, Sp Perio (K). (Ketua Departemen)
2. drg. Hendrawati, M.Kes.  (Sekretaris Departemen)
3. Dr. drg. Dahlia Herawati, SU., Sp Perio (K).
4. drg. Prayitno, S.U.
5. drg. Sri Pramestri Lastianny, MS.,Sp Perio (K).
6. drg. Suryono, Ph.D., S.H.
7. drg. Kwartarini Murdiastuti, Sp Perio (K)., PhD
8. drg. Rezmelia Sari, MD.Sc.
9. drg. Vincensia Maria K
10. drg. Osa Amila Hafiyyah
11. drg. Nur Rahman Ahmad Seno Aji

 
k. Departemen Prostodonsia

1. drg. Endang Wahyuningtyas,M.S.,Sp. Pros.(K)
 (Ketua Departemen)
2. drg. Sri Budi Barunawati, M.Kes, Sp.Pros. 
 (Sekretaris Departemen)
3. Prof. Dr.drg.Haryo Mustiko D ,MS, Sp Pros.(K)
4. drg.Heriyanti Amalia Kusuma, SU., Sp.Pros (K).
5. drg. Suparyono Saleh, Sp.Pros (K).
6. drg. Erwan Sugiatno, M.S., Sp.Pros.(K)., Ph.D.
7. drg. MTh Esti Tjahjanti, M.Kes., Sp.Pros(K).
8. drg. Titik Ismiyati, M.S., Sp.Pros(K).
9. drg. Murti Indrastuti, M.Kes., Sp.Pros (K).
10. drg. Pramudya Aditama, MD.Sc.
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11. drg. Intan Ruspita, M.Kes., Ph.D.
12. drg. Adella Syvia Maharani

l. Departemen Radiologi Dentomaksilofasial 
12. Dr. drg. Rurie Ratna Shantiningsih, MD.Sc. (Ketua 

Departemen  )
13. drg. Ryna Yanuryska, Ph.D.( Sekretaris Departemen  )
14. Prof. Dr. drg. Munakhir Mudjosemedi, SU.
15. drg. Rini Widyaningrum, M.Biotech. 
16. drg. Isti Rahayu Suryani, M. Biotech.
17. drg. Siviana Farrah Diba
18. drg. Rellyca Sola Gracea

m. Prodi Higiene Gigi   
1. Prof. Dr. drg. Regina Titi Christinawati, MSc(Ketua Prodi)
2. drg. Ivan Arie Wahyudi, M. Kes, Ph.D. (Sekretaris Prodi)
3. drg. Bambang Priyono, S.U.
4. drg. Isti Rahayu Suryani, M. Biotech.
5. drg. Friska Ani Rahman
6. drg. Elastria Widita, M.Sc. 
7. Leny Pratiwi AS, S.Kp.G, MD.Sc.
8. Christia Aye WV, S.Kp.G.
9. Budi Rodestawati, S.Kp.G
10. Rieski Prihastuti, S.Kp.G.
11. Bekti Nur Aini, S.Kp.G
12. Prayudha Benni S, S.Kp.G.
13. drg. Iffah Mardhiyah

9. Wakil Senat Akademik Universitas Gadjah Mada dari FKG UGM
1. Prof. Dr.drg. Pinandi Sri Pudyani, SU., Sp.Ort.(K).
2. Prof. Dr drg. Widowati Siswomihardjo, M.S
3. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes.
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10.  Ketua Yayasan  : drg. M. Masykur Rahmat, Sp.BM. (K).

11.  Ketua Korpagama : drg. Prayitno, SU.

12.  Ketua Kakgigama  : drg.Basuki Soetardjo,M.MR.

D.  Organisasi Kemahasiswaan
Setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UGM mempunyai hak 

yang sama untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan sebagai pendukung 
kegiatan belajar di fakultas. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan 
kemampuan non kognitif  mahasiswa yang diharapkan mendukung 
lulusan Fakultas Kedokteran Gigi UGM yang sesuai dengan kompetensi 
dan juga dalam kemampuan bersosialisasi, berorganisasi, manajemen 
diri, berpikir cerdas dan peka, serta kemampuan memimpin (soft skill). 
Kemampuan tersebut dicapai dengan mengembangkan komunitas 
mahasiswa yang pantang menyerah, berfikiran inovatif, dan berjiwa 
kreatif, melalui pembelajaran kehidupan kampus yang sinergis dan 
harmonis di lembaga kemahasiswaan sebagai bekal kompetensi lulusan 
FKG UGM.

Sesuai dengan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh UGM, 
di Fakultas Kedokteran Gigi  terdapat berbagai organisasi untuk 
menyalurkan minat dan kegiatan mahasiswa di bidang kedokteran gigi 
serta bidang lainnya. Lembaga yang menjadi pusat regulasi kegiatan 
kemahasiswaan di FKG UGM adalah Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Gigi (BEM KM FKG) UGM. BEM KM FKG UGM berfungsi 
mewadahi dan mengakomodasi beragam minat mahasiswa dengan 
menyelenggarakan kegiatan di bidang kepemimpinan, peningkatan 
kualitas SDM, penyaluran minat dan bakat, pengabdian masyarakat, 
pengkajian keilmuan, dan membangun relasi dengan mahasiswa 
dan staf pengajar antar-fakultas se-UGM serta mahasiswa dan staf 
pengajar antar-FKG se-Indonesia. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan 
memberdayakan mahasiswa melalui divisi-divisi di BEM KM FKG 
UGM yaitu, divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), 
Jaringan, Advokasi, Pengabdian Masyarakat, Media dan Informasi, 
Pengembangan minat dan bakat (PMB).  Keluarga Mahasiswa FKG UGM 
juga berperan sebagai lembaga eksekutif mahasiswa serta menampung 
dan menyampaikan aspirasi mahasiswa FKG UGM.
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Selain BEM KM FKG UGM, terdapat Badan Semi Otonom (BSO) 
yang berkoordinasi dengan BEM KM FKG UGM namun mempunyai 
independensi secara struktural, yaitu Denta Paramitha yang berperan 
sebagai kelompok studi penalaran ilmiah mahasiswa FKG UGM, Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bola dan UKM Basket yang menyalurkan 
minat dan bakat di bidang olahraga (UKM Basket bahkan telah 
mempunyai prestasi-prestasi membanggakan di tingkat daerah dan 
nasional), UKM seni yang terdiri dari paduan suara mahasiswa 
(PSM) dan Tari Saman. Selain itu juga terdapat kelompok-kelompok 
kerohanian yang mengakomodasi aspek rohani para mahasiswa selama 
belajar di Fakultas Kedokteran Gigi, yaitu Keluarga Mahasiswa Muslim 
(KAMMUS) FKG UGM, Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) FKG UGM 
dan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) FKG UGM.

Selama ini, BEM KM FKG dan lembaga kemahasiswaan lainnya 
berusaha mengisi peran yang signifikan bagi perbaikan-perbaikan 
berkelanjutan di segala aspek kehidupan sivitas akademika FKG UGM.
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4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks

2 KGL 480- Pendidikan Agama II 1 0 UNU 1101 
& 100 sks

a. KGL 4806 Agama Islam II    

b. KGL 4807 Agama Katholik II    

c. KGL 4808 Agama Kristen II    

d. KGL 4809 Agama Hindu II    

e. KGL 4810 Agama Budha II    

f. KGL 4811 Agama Kong Hu Chu II    

3 KGL 4812 Skripsi 0 4 KGL 3502, 
KGL 3501, 
KGM 3503

 Jumlah 1 7  

3. Matakuliah Pilihan
No Kode Matakuliah SKS Semester
1 KGE 1201 Kewirausahaan (pilihan) 1 II

2 KGE 2402 Akupunktur 1 IV

3 KGE 3603 Instrumentasi & Hewan Coba 1 VI

4 KGE 4704 Hipnodonsia (pilihan) 1 VII

  Jumlah 4

PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman dan bertaqwa, mandiri, berjiwa 
kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi kedokteran gigi dan keperawatan gigi.

 Fakultas Kedokteran Gigi UGM memiliki alumni yang tersebar di  
seluruh penjuru tanah air pada berbagai bidang profesi, baik sebagai 
pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, 
industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
fisik lainnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam 
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 

IVI
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 

JENJANG AKADEMIK (S1)

A. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Pelaksanaan pendidikan diawali dengan pendaftaran atau 

pendaftaran ulang, yang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 
oleh semua mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah 
Mada.Pendaftaran calon mahasiswa yang baru diterima dilakukan 
pada awal tahun akademik dan pendaftaran ulang dilakukan setiap 
semester.
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Setiap mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Gigi UGM, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti 
perkuliahan yang diselenggarakan pada semester itu. Perkuliahan 
diselenggarakan dalam bentuk terintegrasi sesuai topik pada setiap 
semester. Matakuliah yang disediakan meliputi matakuliah wajib 
dan pilihan. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus diikuti 
oleh semua mahasiswa peserta program studi ini. Matakuliah pilihan 
merupakan matakuliah yang dipilih untuk memenuhi beban studi 
sesuai minat, bakat dan kemampuan setiap mahasiswa,dengan jumlah 
yang ditempuh minimal satu topik. Kegiatan perkuliahan tersebut 
diselenggarakan untuk memenuhi  beban pendidikan yang diwajibkan. 
Dalam kegiatan pendidikan tersebut, setiap mahasiswa mendapat 
bimbingan dari seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

1. Sistem Pembelajaran
Pembelajaran Jenjang Akademik (S1) di Fakultas Kedokteran 

Gigi  Universitas Gadjah Mada dilaksanakan dengan menggunakan 
sistem kredit semester. Dalam sistem ini perencanaan, penyusunan 
dan pelaksanaan program pendidikan  menggunakan Satuan Kredit 
Semester(SKS) sebagai tolok ukur beban studi. Kegiatan pendidikan 
Program Studi Kedokteran Gigi didasarkan pada tujuan pendidikan, maka 
proses pembelajaran dikembangkan dan ditekankan dengan cara :

a. Memotivasi dan menanamkan keingintahuan (learning to 
know)

b. Memberikan latihan-latihan atau praktikum dan tugas-tugas 
mandiri (learning to do) untuk mencari cara penyelesaian 
suatu masalah kedokteran gigi.

c. Memberi tugas/presentasi suatu topik tertentu (learning to 
be) untuk memacu mahasiswa agar dapat mengemukakan 
pendapat dan berargumentasi dengan benar sesuai penalaran 
ilmiah.

d. Memberi bekal cukup untuk bekerjasama dengan bidang lain 
yang terkait dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya 
atau berkehidupan bersama untuk bekerjasama (learning to 
live together).
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2. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester
Sistem kredit semester adalah penyelenggaraan program pendidikan 

dengan menggunakan satuan waktu terkecil setengah tahun yang disebut 
satu semester. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 
16 -18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan 
lanjutan, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan evaluasi. Sistem 
pembelajaran dilaksanakan dengan metode Student Centered Learning 
(SCL)menggunakan pendekatan integrasi mata kuliah yang kongruen.
Dalam pelaksanaannya sistem semester dibagi menjadi dua :

1. Semester Gasal (Semester I)
2. Semester Genap (Semester II)

Tiap semester berisi dua hingga empat topik terintegrasi. Satu topik 
terintegrasi terdiri dari beberapa matakuliah kongruen yang membangun 
suatu tema tertentu, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh 
beberapa Departemen di FKG UGM dan Departemen dari Fakultas lain 
di UGM. Evaluasi hasil proses pembelajaran dilakukan dengan ujian 
(Ujian Akhir Topik dan Ujian akhir Semester) serta penilaian tugas-tugas 
lain sesuai dengan jadwal akademik. Mahasiswa dapat menempuh 
ujian susulan dan ujian perbaikan yang pelaksanaannya diatur dalam 
Surat Keputusan Dekan.

3. Sistem Kredit Semester 
a. Pengertian dan tujuan Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan 
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester 
untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, 
pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. Sistem 
tersebut mengatur perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 
program pendidikan dengan  menggunakan kredit kuliah dan 
praktikum sesuai tolok ukur beban pendidikan. Setiap matakuliah 
dan praktikum mempunyai bobot sesuai keperluan untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Dalam sistem kredit, beban studi yang harus 
diselesaikan oleh mahasiswa pada suatu jenjang studi dinyatakan 
dalam jumlah satuan kredit dan waktu pelaksanaannya diatur 
dengan sistem semester. 
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Tujuan utama penggunaan sistem kredit dalam pelaksanaan 
pendidikan adalah:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan 
giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya.

2. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat 
mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan 
minat,bakat dan kemampuannya.

3. Mempermudah penyesuaian alih kredit dari program studi 
yang lain.

4. Memudahkan evaluasi keberhasilan mahasiswa.

b. Beban pendidikan dan satuan kredit semester
Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa 

dan beban mengajar bagi dosen didasarkan atas suatu ukuran. 
Ukuran ini dinyatakan dalam satuan kredit. Karena Fakultas 
Kedokteran Gigi UGM menganut sistem semester, maka satuan 
kreditnya disebut Satuan Kredit Semester dan disingkat sks.

Satuan kredit semester digunakan untuk menyatakan beban 
kerja dosen, beban studi mahasiswa, pengalaman belajar dan 
beban penyelenggaraan program selama satu semester melalui 
kegiatan terjadwal per minggu.

c. Satuan kredit semester untuk kuliah
Satu sks kuliah setara dengan kegiatan pendidikan selama tiga 

jam dalam seminggu yaitu satu jam perkuliahan dengan satu tatap 
muka ditambah satu jam kegiatan terstruktur dan satu jam kegiatan 
mandiri. Satu  semester terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah 
atau kegiatan terjadwal lainnya.

Bagi mahasiswa, satu sks adalah kegiatan pendidikan selama 
tiga jam dalam seminggu yang terdiri dari satu jam kuliah yaitu tatap 
muka yang terjadwal dengan dosen, satu jam kegiatan terstruktur, 
yaitu kegiatan pendidikan yang direncanakan oleh dosen tetapi 
tidak terjadwal, seperti tugas (assignment) dan satu jam kegiatan 
mandiri bagi mahasiswa.
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Bagi dosen, satu sks setara dengan tiga jam kegiatan pendidikan, 
yang terdiri atas satu jam kuliah tatap muka yang terjadwal dengan 
mahasiswa, satu jam untuk pengembangan materi subyek dan satu 
jam untuk kegiatan pendidikan rangkaian.

d. Satuan kredit semester  untuk praktikum
Praktikum adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan 

di laboratorium atau klinik, berkaitan dengan kemampuan 
psikomotorik.Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menambah 
kejelasan pemahaman materi kuliah yang diberikan dan memberi 
latihan dasar ketrampilan untuk mengenali dan melakukan 
pengamatan serta pendekatan ilmiah, mendiagnosis, menentukan 
rencana perawatan dan melakukan perawatan pada pasien.

Satu sks praktikum setara dengan kegiatan empat hingga lima 
jam per minggu yang meliputi kegiatan psikomotorik selama tiga 
jam terjadwal per minggu ditambah dengan satu jam kegiatan 
terstruktur dan satu sampai dua jam kegiatan mandiri.

Jumlah keseluruhan beban satu sks praktikum setara dengan 
kegiatan selama 64-80 jam dalam satu semester. Apabila suatu 
matakuliah disertai praktikum, total sks matakuliah tersebut adalah 
jumlah sks kuliah ditambah jumlah sks praktikum.

e. Satuan kredit semester  untuk Skripsi
Satu sks skripsi sama dengan satu sks untuk praktikum, yaitu 

setara dengan empat sampai lima jam kegiatan perminggu atau 64-
80 jam per semester.

4. Sistem Ujian dan  Penilaian
a.  Tujuan Ujian

Ujian dilakukan dengan tujuan untuk :
1. Menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi 

pembelajaran dan penugasan yang diberikan.
2. Mengetahui kemampuan mahasiswa atau kompetensi 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
3. Evaluasi dosen dan proses pembelajaran.
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b. Sistem Ujian
Ujian dilaksanakan secara tertulis atau lisan yang diselenggarakan 

dalam bentuk Ujian Akhir Topik dan Ujian Akhir semester. Cara ujian 
yang diselenggarakan disesuaikan dengan sifat kegiatan pendidikan dan 
jumlah mahasiswa. Ujian utama dilakukan sesuai jadwal akademik. 
Dimungkinkan untuk dilakukan ujian susulan bagi mahasiswa yang 
tidak dapat mengikuti ujian utama dan diatur dengan Surat Keputusan 
Dekan. Disamping itu diberi kesempatan untuk menempuh ujian 
perbaikan dan diatur sesuai jadwal akademik.

Mahasiswa dapatmengikuti ujian apabila memenuhi ketentuan 
sebagai berikut:

1. Terdaftar pada kelas matakuliah bersangkutan pada 
semester berjalan.

2. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% jumlah 
total waktu perkuliahan.

Hasil ujian diumumkan secara terbuka atau ditempel pada 
papan pengumuman. Mahasiswa juga dapat melihat hasil ujian 
melalui web site portal mahasiswa ’Palawa UGM’ dengan alamat: 
https://akademika.ugm.ac.id.

Hasil ujian matakuliah yang tidak tercantum di dalam KRS 
dianggap tidak sah dan ujiannya dianggap batal.

Ujian praktikum atau responsi diatur oleh penanggung jawab 
praktikum.

Ujian skripsi dilaksanakan oleh suatu tim penguji yang terdiri 
dari dosen Fakultas Kedokteran Gigi UGM dan/atau penguji luar. 
Tim penguji minimal tiga orang yang terdiri dari pembimbing 
utama, pembimbing pendamping dan penguji.

c. Sistem Penilaian
Penilaian menggunakan sistem penilaian PAN=Penilaian 

Acuan Norma (Penilaian acuan relatif) dan PAP = Penilaian Acuan 
Patokan (Penilaian Acuan Kriteria atau Penilaian Acuan Absolut). 
Ada kalanya masing-masing pendekatan tidak dilaksanakan secara 
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murni tetapi perlu diadakan penyesuaian atau merupakan kombinasi 
dari kedua pendekatan.Sistem penilaian harus mampu memilah 
mahasiswa menjadi kelompok mahasiswa yang berkemampuan 
amat baik, baik, cukup, kurang dan gagal.

Dengan demikian nilai dinyatakan sebagai berikut:
A : amat baik
B : baik
C : cukup
D : kurang
E : gagal

Nilai K diberikan bagi yang belum menyelesaikan tugas. 
Apabila satu bulan setelah nilai diumumkan mahasiswa yang 
bersangkutan masih belum memenuhi persyaratan, maka nilai 
K diubah menjadi nilai E. Mahasiswa diberi kesempatan untuk 
mengikuti ujian perbaikan yang pelaksanaannya di serahkan 
kepada masing-masing koordinator topik.

E. Evaluasi Hasil Studi
1. Penghitungan Nilai Akhir
Setiap matakuliah hanya mempunyai satu nilai akhir (NA). Nilai 

akhir merupakan hasil penggabungan dari nilai berbagai kegiatan dalam 
matakuliah tersebut, misalnya ujian tengah semester (UTS), praktikum, 
ujian akhir semester (UAS), tutorial, dan tugas lain yang dihitung 
berdasarkan bobot masing-masing komponen.

Contoh :

Unsur Kegiatan Skor Bobot (%)

Kuliah  

Ujian Topik 35,0

100%
Ujian Akhir Semester (UAS) 35,0

Diskusi kelompok 20,0

Tugas mandiri / kelompok 10,0
Praktikum Praktikum 100 100%
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                    (sks MKi x NMKi)  +  (sks Pi x  NPi)
NA MKi =  ---------------------------------------------------------
                                sks MKi  +  sks Pi

Keterangan :
NA MKi : Nilai akhir matakuliah i
MKi : Matakuliah i
NMKi : Nilai matakuliah i
Pi  : Praktikum i
NPi : Nilai praktikum i

2.  Penghitungan Indeks prestasi (IP)
Evaluasi hasil studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks 

prestasi (IP). Penghitungan indeks prestasi berdasarkan nilai 
huruf diubah menjadi nilai bobot dalam bentuk angka arab, 
yaitu A=4, B =3, C=2,D=1 dan E=0. Nilai K tidak diikutkan 
dalam penghitungan indeks prestasi. Peringkat IP berkisar antara 0 
sampai 4. Indeks prestasi semester digunakan sebagai acuan untuk 
mengambil beban sks semester berikutnya. Penghitungan indeks 
prestasi (IP) menggunakan rumus sebagai berikut:

             ∑ (bobot nilai  x sks matakuliah)
IP     = ---------------------------------------------------
                      ∑ sks matakuliah

Laporan hasil studi mahasiswa akan diberikan dalam bentuk 
Kartu Hasil Studi (KHS), yaitu laporan yang berisi daftar semua nilai 
topik sesuai matakuliah yang diambil dalam semester tersebut, 
indeks prestasi serta beban sks yang dapat diambil dalam semester 
berikutnya. Laporan Hasil Studi Mahasiswa juga dapat dilihat 
melalui web site portal mahasiswa ’Palawa UGM’ dengan alamat: 
https://akademika.ugm.ac.id.
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3. Beban sks tiap semester
Indeks Prestasi (IP) setiap semester digunakan untuk 

menentukan jumlah sks yang dapat diambil pada semester 
berikutnya, dengan pedoman sebagai berikut:

IP = 3,00 - 4,00 : dapat mengambil maksimal 24 sks
IP = 2,50 - 2,99 : dapat mengambil maksimal 21 sks
IP = 2,00 - 2,49 : dapat mengambil maksimal 18 sks
IP = 1,50 - 1,99 : dapat mengambil maksimal 15 sks
IP = 0,00 -1,49 : dapat mengambil maksimal 12 sks

F.  Evaluasi Hasil Studi Dua Tahun Pertama
Pada akhir dua tahun pertama atau empat semester pertama, 

terhitung mulai saat pertama kali mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa 
Kedokteran Gigi UGM, evaluasihasil studi mahasiswa dilakukan untuk 
menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat melanjutkan studi atau 
harus meninggalkan fakultas (drop out). Mahasiswa dapat melanjutkan 
studi di Fakultas Kedokteran Gigi UGM jika memenuhi persyaratan, 
sebagai berikut:

1. Sudah mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks dari kegiatan 
pendidikan

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 (IPK 
≥  2,00).

3. Tidak ada nilai E dalam pada topik (matakuliah) yang 
diperhitungkan dalam butir a.

Evaluasi hasil studi pada dua tahun pertama tersebut dipilih 30 
sks dari kegiatan pendidikan dengan nilai tertinggi. Apabila mahasiswa 
tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka dinyatakantidak 
dapat melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Sebelum 
mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi di FKG UGM,  
mahasiswa akan diberi surat peringatan sebanyak tiga kali. Surat 
peringatan pertama akan dikeluarkan pada semester dua, surat peringatan 
kedua akan dikeluarkan pada semester tiga, dan surat peringatan ketiga 
akan dikeluarkan pada semester empat.
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G. Evaluasi Hasil Akhir  Program studi
Evaluasi Hasil Studi Evaluasi Delapan Semester
Evaluasi hasil  akhir program studi dilaksanakan setelah mahasiswa 

mengumpulkan minimal 144 sks, serta memenuhi persyaratansebagai 
berikut:

1. Telah menempuh  semua topik yang berisi matakuliah wajib
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK ) ≥  2,00.
3. Nilai D kurang dari 25% dari keseluruhan sks.
4. Tidak ada nilai E.
5. Nilai matakuliah dalam kelompok pengembangan kepribadian 

(MPK) minimal C.

H. Predikat Kelulusan
Kelulusan jenjang sarjana ditetapkan pada rapat yudisium. Predikat 

kelulusan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Cum laudeatau lulus dengan pujian diberikan kepada 

mahasiswa dengan kriteria, 
a. IPK  ≥  3,51.
b. Masa studi kurang dari 5 tahun.

2. Sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK 
antara 2,76 - 3,50.

3. Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK antara 
2,00-2,75.

I. Pengulangan Matakuliah
Bagi mahasiswa yang belum dapat mencapai Indeks Prestasi 

Kumulatif minimum seperti yang dipersyaratkan dan/atau memiliki 
kekurangan dalam topik tertentu,diberi kesempatan untuk memperbaiki 
nilai dengan mengulang topik yang bersangkutan. Kesempatan 
mengulang hanya diberikan selama masih dalam batas masa studi. 
Penghitungan kembali IPK dengan menggunakan nilai tertinggi yang 
pernah dicapai untuk topik yang bersangkutan.
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J. Batas Waktu Studi
Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan 

Tinggi nomor :44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 
batas waktu studi untuk Program Studi Sarjana (jenjang S1) adalah 
delapan semester atau kurang, dan paling lama 14 (empat belas) 
semester. Masa non aktif studi bagi mahasiswa dengan ijin (cuti) 
tidak diperhitungkan sebagai masa studi, sedangkan apabila tanpa 
ijin tetap diperhitungkansebagai masa studi.Apabila setelah dilakukan 
evaluasi hasil studi dan ternyata mahasiswa tidak dapat memenuhi 
persyaratan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak berhasil dan 
harus mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran 
Gigi UGM. 

B. ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN
1. Registrasi dan Heregistrasi

Registrasi adalah kegiatan pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa 
yang diterima menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada awal 
tahun akademik untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa selama 
kurun waktu tertentu pada fakultas masing-masing. Tata cara registrasi/
heregistrasi telah diatur oleh Universitas.Setelah mendapatkan Nomor 
Induk Mahasiswa (NIM), mahasiswa baru harus mendaftarkan diri ke 
Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi UGM.

Heregistrasi oleh mahasiswa pada setiap awal semester untuk 
memperpanjang status kemahasiswaannya. Mahasiswa melakukan 
pembayaran Uang Kuliah Tunggaldi bank yang telah ditunjuk 
oleh Pimpinan Universitas. Setelah selesai registrasi/heregistrasi 
mahasiswadapat melakukan proses pengisian kartu rencana studi  (KRS) 
secara online.

Untuk membantu kelancaran pengisian KRS, disediakan petunjuk 
tertulis dalam bentuk Buku Panduan Akademik dan petunjuk lain, 
yaitu:

1. Kalender akademik.
2. Jadwal kegiatan perkuliahan.
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2. Kalender Akademik
Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah 

Mada disusun mengikuti Kalender Akademik Universitas Gadjah Mada 
dan diputuskan melalui Surat Keputusan Dekan.Kalender tersebut 
mengatur penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk  dua semester 
atau satu tahun.

3. Dosen Pembimbing Akademik
Setiap mahasiswa dibimbing seorang Dosen Pembimbing Akademik 

(DPA).Tugas Pembimbing Akademik (sesuai dengan SK Rektor UGM 
No. 213/ P/ SK/ HT/ 2005) adalah sebagai berikut :

1. Mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi 
pembelajar yang berkualitas dan sukses.

2. Memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat 
perencanaan cerdas dalam proses pembelajaran di Universitas 
Gadjah Mada agar dapatlulus sesuai dengan program dan 
kompetensi yang telah ditetapkan.

3. Membantu mahasiswa bimbingannya agar memiliki 
kemampuan dalam menginternalisasikan nilai – nilai luhur 
Universitas Gadjah Mada.

4. Membantu mahasiwa bimbingannya dalam mengembangkan 
karakter intelektual secara terpuji.

5. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan 
yang selalu mengikuti perkembangan IPTEK.

4. Pengisian Kartu Rencana Studi
Pendaftaran kegiatan pendidikan dilakukan oleh mahasiswa dengan 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan KalenderAkademik. 
Pengisian KRS dilakukan secara online, yaitu dengan cara mengisi 
sendiri daftar matakuliah yang akan diambil melalui komputer. Data 
tersebut akan tersimpan dalam server  Sistem Informasi Akademik 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Entry KRS tersebut dilakukan dengan 
membuka portal mahasiswa ’Palawa UGM’ dengan alamat web site: 
https://akademika.ugm.ac.id . Setelah melakukan entry KRS, mahasiswa 
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dapat mengambil print out KRS di Seksi Akademik dan Kemahasiswaan 
Fakultas untuk kemudian dimintakan pengesahan ke Dosen Pembimbing 
Akademik masing-masing. Setiap kali mahasiswa menghadap Dosen 
Pembimbing Akademik harus selalu membawa Log Book yang harus 
ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik.

5. Tata Cara Pengisian KRS
Tata cara pengisian KRS diatur oleh Seksi Akademik dan 

Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi UGM sebagai berikut:
1. Pengisian, pengambilan dan penyerahan kembali KRS harus 

sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Fakultas. Apabila 
terlambat, mahasiswa harus segera melapor kepada Seksi 
Akademik dan Kemahasiswaan.

2. Mahasiswa yang dapat melakukan entry KRS adalah mahasiswa 
yang sudah melakukan heregistrasi. Bagi mahasiswa yang 
belum melakukan heregistrasi, ketika entry KRS akan muncul 
warning sehingga ditolak untuk entry KRS.

3. Mahasiswa melakukan pengisian KRS dengan cara memilih 
topik yang berisi matakuliah yang ditawarkan pada semester 
tersebut. Setelah daftar topik yang telah dipilih tersebut 
disimpan, maka mahasiswa dapat mengambil print out KRS 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Seksi Akademik 
dan Kemahasiswaan.

4. Dalam melakukan entry KRS, jumlah sks yang boleh diambil 
sudah disetting secara otomatis dalam Sistem Informasi 
Akademik sesuai dengan IP semester yang diperoleh.

5. Tata cara pengisian KRS juga dapat dibuka di portal mahasiswa 
dengan membuka alamat:https://akademika.ugm.ac.id/manual/
Panduan_Penggunaan__Portal__Akademik_mahasiswa.pdf

6. Print out KRS harus difoto kopi sebanyak tiga kali kemudian 
ditambahkan foto lali dimintakan tanda tangan DPA, dengan 
ketentuan lembar yang asli diserahkan ke Seksi Akademik dan 
Kemahasiswaan, lembar kedua diserahkan kepada DPA, dan 
lembar ketiga dipegang oleh mahasiswa yang bersangkutan.
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6. Pengubahan KRS
Mahasiswa mendapat kesempatan mengubah KRS  selambat-

lambatnya satu minggu setelah kuliah dimulai atau sesuai dengan 
jadwal. Pengubahan tersebut harus disetujui DPA dan pelaksanaannya 
seperti tata cara pengisian KRS. Pengubahan KRS meliputi pengurangan, 
penambahan dan pembatalan pengambilan topikhanya dapat  
dilakukanapabila dalam kondisi sebagai berikut, 

1. Ada jadwal topikyang bersamaan pelaksanaannya 
2. Ada kekeliruan pengisian KRS
3. Pembatalan matakuliah yang telah tertulis di dalam KRS.

7. Perkuliahan dan Praktikum
Setelah mahasiswa melakukan registrasi dan heregistrasi di 

awal semester, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum 
dan kegiatan lain sesuai dengan rencana studinya. Jadwal dan 
penyelengaraan kuliah disusun dan dikoordinasi oleh Seksi Akademik 
dan Kemahasiswaan. Praktikum diselenggarakan oleh Laboratorium 
pengampu matakuliah terkait.

Kewajiban mahasiswa di dalam kegiatan pendidikan, khususnya 
kuliah dan praktikum, adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti kuliah secara teratur dan tertib sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan.

2. Menandatanganidaftar hadir pada waktu kuliah, dan jumlah 
kehadiran total sekurang-kurangnya 75%

3. Berpakaian rapi dan sopan, tidak boleh memakai sandal dan 
kaos oblong, tidak makan dan minum maupun merokok.

4. Menon-aktifkan telepon gengggam selama kuliah berlangsung

Larangan bagi mahasiswa di dalam kegiatan pendidikan, khususnya 
kuliah dan praktikum, adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti dua atau lebih topik pada waktu yang bersamaan
2. Menandatangani daftar hadir atas nama orang lain
3. Memakai sandal dan kaos oblong, 
4. Makan, minum,dan merokok
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Mahasiswa yang mengikuti praktikum disebut sebagai praktikan.
Praktikum diselenggarakan dan diatur oleh penanggung jawab 
praktikum dari masing-masing laboratorium. Praktikan   wajib mematuhi 
peraturan umum dan peraturan khusus yang diberlakukan masing-
masing laboratorium. Peraturan umum bagi praktikan adalah sebagai 
berikut  

1. Wajib mengikuti praktikum secara tertib dan teratur sesuai 
jadwal yang telah ditentukan

2. Wajib menandatangani daftar hadir pada waktu praktikum, 
dengan jumlah kehadiran total sekurang-kurangnya 75%

3. Wajib berpakaian rapi dan mengenakan jas praktikum lengan 
panjang untuki menjaga keamanan bekerja di laboratorium 

4. tidak makan, minum dan merokok selama bekerjadi 
laboratorium.

5. Menon-aktifkan telepon genggam selama praktikum 
berlangsung

8.  Tata Tertib Ujian
Tata tertib bagi peserta ujian adalah sebagai berikut
1. Berpakaian rapi dan sopan, tidak mengenakan kaos oblong, 

jaket, sandal.
2. Siap di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian 

berlangsung.
3. Keterlambatan lebih dari separoh waktu tidak diperbolehkan 

mengikuti ujian.
4. Selama ujian berlangsung telepon genggam  dinon-aktifkan.
5. Tas diletakkandi tempat yang disediakan.
6. Membawa Kartu Mahasiswa dan Kartu Peserta Ujian.
7. Menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah diatur.
8. Tidak  menggeser atau memindahkan tempat duduk.
9. Menandatangani daftar hadir ujian yang telah disiapkan.
10.Tidakmeninggalkan tempat ujian sebelum waktu ujian habis, 

kecuali ada peraturan khusus dari pengawas ujian
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11.Sanggup menerima sanksi apabila terbukti melakukan 
kecurangan (menyontek dsb), yang dilaporkan dalam berita 
acara dan hasil ujiannya dianggap tidak sah.

12.Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ujian ini, akan 
diatur kemudian.

9.  Skripsi
Skripsi adalah karya ilmiah yang memuat hasil penelitian dan studi 

pustaka. Tujuan pembuatan skripsi adalah agar mahasiswa di akhir 
studinya mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah.

Untuk menempuh skripsi, mahasiswa diharuskan sudah memenuhi 
persyaratan akademik tertentu. Persyaratan akademik yang harus 
dipenuhi mahasiswa adalah:

1. Pada akhir semester VI telah menyelesaikan studi sekurang-
kurangnya 100 sks  dengan IPK sekurang-kurangnya 2.00.

2. Bagi mahasiswa peserta program percepatan skripsi, pada 
akhir semester V telah menempuh 100 sks dengan IPK 
sekurang-kurangnya  3,50 tanpa nilai E atau mahasiswa yang 
mengikuti lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) tingkat nasional yang 
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri.

3. Mahasiswa terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan 
tercantum dalam daftar skripsi yang diterbitkan oleh Wakil 
Dekan I.

4. Sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian

Prosedur menempuh skripsi:
1. Mahasiswa membuatoutline skripsi sesuai dengan disiplin 

ilmuDepartemenyangdiinginkan, kemudian diajukanke Bagian 
Akademik FKG UGM.

2. Wakil Dekan I mendistribusikan outline skripsi sesuai 
Departemen yang dipilih.

3. Penanggung Jawab Skripsi Departemen menyeleksi outline 
skripsi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bagian.
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4. Mahasiswa yang lolos seleksi menemui koordinator 
skripsiDepartemen dengan membawa KRS.

5. Koordinator skripsi Departemenmengecek persyaratan skripsi 
mahasiswa, dengan melihat KRS.

6. Koordinator skripsi Departemenmenentukan Pembimbing dan 
Pembimbing Pendamping skripsi masing-masing mahasiswa. 

7. Mahasiswa menerima buku pemantauan skripsi.
8. Mahasiswa menghadap dosen pembimbing skripsi untuk 

konsultasi dan mengisi buku pemantauan skripsi(log book),serta 
minta tanda tangan pembimbing skripsi

9. Buku pemantauan skripsi wajib selalu dibawa ketika konsultasi 
atau pembimbingan dengan Pembimbing dan Co-pembimbing 
dan dimintakan tanda tangan

10. Apabila dalam waktu satu tahun akademik tidak terdapat 
kemajuan dalam penyusunan skripsi, maka mahasiswa yang 
bersangkutan akan dikembalikan oleh Departemen ke WD I.

10.  Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang 

dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa di daerah tertentu. 
Peserta KKN terdiri dari kelompok mahasiswa dari berbagai disiplin 
ilmu. KKN merupakan kegiatan terpadu antara pendidikan dan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam jangka waktu 
minimal delapan minggu yang setara dengan tiga sks. Pelaksanaan KKN 
dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
(LPPM) UGM. Mahasiswa dapat melaksanakan KKN di setiap semester 
(reguler) maupun antar semester, dengan persyaratan telah menempuh 
kuliah sebanyak 95 sks tanpa nilai E.

11. Cuti Akademik
a.  Pengertian Umum
1. Cuti akademik adalah keadaan tidak terdaftar sebagai 

mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada satu semester atau 
lebih atas ijin pejabat yang berwenang.
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2. Cuti akademik wajib mendapat ijin tertulis dari Dekan dan 
disetujui Rektor.

3. Lama cuti akademik kumulatif yang diperbolehkan maksimal 
sama dengan lama studi terprogram di masing-masing 
fakultas.

4. Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak diperkenankan 
lagi mengajukan cuti akademik.

5. Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b.  Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1. Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua tahun, 

baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan surat 
permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila akan aktif 
kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus mengajukan 
surat permohonan ijin aktif kembali kepada Dekan.

2. Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai masa 
aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, dan selama 
cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu membayar SPP.

3. Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan paling lamadua tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
•	 Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif dalam 

kaitannya dengan batas waktu studi;
•	 Yang bersangkutan harus membayar SPP selama mangkir.
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c. Cuti Akademik Lebih Dari Dua Tahun
1. Mahasiswa yang akan cuti akademik lebih dari dua tahun, baik 

berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan permohonan 
surat permohonan ijin cuti akademik kepada Rektor dengan 
tembusan kepada Dekan. Demikian pula apabila akan aktif 
kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus mengajukan 
surat permohonan aktif kembali  kepada Rektor dengan 
tembusan kepada Dekan.

2. Cuti akademik seijin Rektor tidak diperhitungkan sebagai masa 
aktif dalam kaitannya dengan batas masa studi, dan selama 
cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu membayar SPP.

3. Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Rektor (mangkir) 
lebih dari dua tahun apabila akan aktif kembali dan diijinkan 
oleh Rektor, dikenai ketentuan :
a. Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif dalam 

kaitannya dengan batas studi;
b. Besarnya SPP yang harus dibayar ditetapkan sama dengan 

SPP mahasiswa baru.

d.  Syarat Heregistrasi Setelah Cuti    
Mahasiswa yang termasuk kategori berikut ini wajib mengajukan 

surat permohonan aktif kuliah kembali selambat-lambatnya sebulan 
sebelum kegiatan semester bersangkutan dilaksananakan.
1. Mahasiswa yang cuti akademik kurang atau sama dengan empat 

semester akan herregistrasi serta melakukan kegiatan wajib 
memenuhi persyaratan:
a. Membawa kartu mahasiswa terakhir
b. Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari Dekan
c. Membawa surat ijin (bagi yang ijin)
d. Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan kategori tahun 

angkatan masuk UGM.
1. Mahasiswa yang cuti akademik lebih dari empat semester apabila 

akan melakukan herregistrasi dan kegiatan akademik, wajib 
memenuhi persyaratan:
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a. Membawa kartu mahasiswa terakhir
b. Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari Rektor
c. Membawa surat ijin cuti (bagi yang ijin)
d. Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan kategori tahun 

angkatan terbaru mahasiswa UGM.

2. Mahasiswa dengan status perpanjangan studi,apabila akan her 
registrasi wajib memenuhi persyaratan:
a. Membawa kartu mahasiswa terakhir
b. Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari Dekan/Rektor
c. Membawa surat ijin perpanjangan studi dari Dekan
d. Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan kategori angkatan 

terbaru.

12.  Sanksi Pendidikan
Sanksi pendidikan adalah ancaman hukuman yang dapat 

dikenakan kepada setiap mahasiswa yang melangggar ketentuan dalam 
pelaksanaan proses belajar mengajar di Universitas Gadjah Mada.

Tujuan sanksi pendidikan adalah :
1. Menegakkan disiplin kepatuhan agar tujuan pendidikan yang telah 

terprogram dapat diwujudkan.
2. Terpeliharanya mutu pendidikan dan mendorong mahasiswa 

mencapai prestasi optimal sehingga balance antara input dan 
output dapat direalisasi.

Sesuai dengan bentuk kegiatan proses belajar mengajar maka jenis 
sanksi yang dapat diterapkan adalah :
1. Sanksi Administratif : mengutamakan kepatuhan dalam menjalani 

proses-proses administratif, oleh karena itu pelanggarannya perlu 
dikenakan sanksi.

2. Sanksi Akademik : mengutamakan pelaksanaan kemampuan 
akademik untuk menjaga kualitas sehingga bagi peserta didik 
yang tidak konsisten dalam proses belajar perlu dikenakan sanksi. 
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Proses pemantauan dan pengendalian kualitas dilakukan dengan 
evaluasi berjenjang menurut ketentuan. Penerapan sanksi–sanksi 
di atas disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran tata 
tertib dalam proses pembelajaran di Universitas Gadjah Mada.

Bentuk pelaksanaan sanksi pendidikan berupa :
1. Sanksi Administratif antara lain:

a. Sanksi denda untuk cuti belajar tanpa ijin (mangkir) 
dilaksanakan dengan cara membayar beban SPP selama masa 
non-aktif kuliah (masa cuti) tanpa ijin.

b. Sanksi denda bagi yang cuti lebih dari empat semester tanpa 
ijin (mangkir) dilaksanakan dengan Pembebanan SPP yang 
bersangkutan sama dengan beban SPP mahasiswa baru tahun 
akademik berjalan.

c. Bagi mahasiswa yang terlambat  ujian/salah melihat jadwal 
ujian yang seharusnya, tidak diperkenankan mengikuti ujian 
matakuliah bersangkutan.

d. Bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal terpaksa 
menunda ikut wisuda bila melewati masa semester berikutnya 
diwajibkan membayar 50% SPP yang semestinya harus 
dibayar.

2. Sanksi Akademik antara lain :
a. Terlambat melakukan pengisian KRS dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan karena kesalahannya sendiri, dikenakan sanksi 
pengurangan jumlah sks yang boleh diambil dalam semester 
bersangkutan.

b. Mengubah KRS tanpa ijin dosen pembimbing akademik, KRS-
nya ditolak dan yang berlaku adalah KRS yang telah disetujui 
oleh dosen pembimbing akademik.

c. Tidak memenuhi kehadiran kuliah tatap muka minimum 75% 
dalam setiap matakuliah yang diambil, tidak diperkenankan 
mengikuti ujian akhir semester untuk matakuliah yang 
bersangkutan.
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d. Melakukan perbuatan curang dalam ujian akhir semester, 
untuk matakuliah yang bersangkutan dinyatakan gugur/tidak 
lulus.

e. Tidak  memenuhi ketentuan evaluasi tahap empat semester 
pertama mahasiswa dipersilahkan mengundurkan diri.

f. Mahasiswa melakukan plagiat skripsi, hasil pekerjaannya 
dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengganti skripsinya 
dengan judul yang baru.

g. Mahasiswa yang telah mendapatkan perpanjangan studi 
khusus untuk menyelesaikan skripsi, wajib membuat laporan 
kemajuannya secara berkala kepada Dosen Pembimbing 
Akademik dan Wakil Dekan Bidang Akademik.

h. Melampaui batas waktu perpanjangan studi yang telah 
diberikan oleh Dekan selama dua kali berturut-turut diminta 
untuk mengundurkan diri.

13. Yudisium 
Yudisium adalah evaluasi studi yang dilakukan khusus untuk 

mahasiswa Program Studi  
S1yang menghendaki untuk mengakhiri masa studinya
Syarat  Yudisium SKG :
1. Blangko Pendaftaran yang sudah ditanda tangani oleh DPA 

(dua Lembar)
2. Fotokopi Ijazah SMU (satu lembar)
3. Fotokopi Kartu Mahasiswa (satu lembar)
4. Fotokopi bukti pembayaran SPP dan BOP dua semester terakhir 

(satu lembar)
5. Fotokopi KRS Semester Terakhir (satu lembar)
6. Fotokopi Sertifikat PPSMB (satu lembar)
7. Fotokopi KHS lengkap (diurutkan sesuai tahun ajaran )
8. Fotokopi trankrip nilai  terbaru (satu lembar)
9. Fotokopi nilai skripsi (satu lembar)
10. Fotokopi nilai KKN /Sertifikat KKN (satu lembar)
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Syarat  Yudisium DRG :
1. Blangko Pendaftaran yang sudah ditanda tangani oleh DPA 

(dua Lembar)
2. Fotokopi Ijazah SMU (satu lembar)
3. Fotokopi Kartu Mahasiswa (satu lembar)
4. Fotokopi bukti pembayaran SPP dan BOP dua semester terakhir 

(satu lembar)
5. Fotokopi KRS Semster Terakhir (satu lembar)
6. Fotokopi Sertifikat PPSMB (satu lembar)
7. Fotokopi KHS lengkap (diurutkan sesuai tahun ajaran )
8. Fotokopi trankrip nilai  terbaru (satu lembar)
9. Fotokopi nilai skripsi (satu lembar)
10. Fotokopi nilai KKN /Sertifikat KKN (satu lembar)

C. KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
DOKTER GIGI
Kompetensi Dokter Gigi Indonesia terdiri dari Domain, Kompetensi 

Utama dan Kompetensi Penunjang dengan rincian sebagai berikut:

Domain 1:Profesionalisme
Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan 

keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang 
relevan.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

1.     Etika dan Jurisprudensi (C3,P5,A4)

1.1   Menerapkan 
etika kedokteran 
gigi serta hukum 
yang berkaitan 
dengan praktik 
kedokteran gigi 
secara profesional.

Menerapkan etika kedokteran gigi secara 
profesional (C3,P3,A4).
Menjaga kerahasiaan profesi dalam 
hubungannya dengan teman sejawat, staf dan 
pasien (C3,P3,A3).
Membedakan hak dan kewajiban dokter dan 
pasien (C3,P3,A4).
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M e l a k u k a n 
p e l a y a n a n 
kesehatan gigi dan 
mulutsesuai dengan 
kode etik.

Memberikan pelayanan kedokteran gigi yang 
manusiawi dan komprehensif (C3,P5,A3).
Menjaga hubungan terbuka dan jujur serta 
saling menghargai dengan pasien, pendamping 
pasien dan sejawat (C3,P3,A3).
Memperkirakan keterbatasan kemampuan diri 
untuk kepentingan rujukan (C3,P3,A4).

M e m a h a m i 
masalah-masalah 
yang berhubungan 
dengan hukum yang 
berkaitan dengan 
praktik kedokteran 
gigi.

Membedakan tanggung jawab administratif, 
pelanggaran etik, disiplin dan hukum yang 
diberlakukan bagi profesi kedokteran gigi 
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 
(C2,P1,A1).
Memahami peraturan dan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi 
di Indonesia(C2,P2,A2).
Mengetahui pemanfaatan jalur organisasi 
profesi (C1,P2,A2).

2.    Analisis Informasi Kesehatan secara Kritis, Ilmiah dan Efektif 
(C4,P3,A3)

Menganalisis secara 
kritis kesahihan 
informasi.

Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir 
untuk mencari informasi yang sahih secara 
profesional dari berbagai sumber (C3,P3,A3).
Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk 
menilai informasi yang sahih secara profesional 
dari berbagai sumber (C3,P3,A3).

M e n g e l o l a 
informasi kesehatan 
secara ilmiah, 
efektif, sistematis 
dan komprehensif.

Menyusun karya ilmiah sesuai dengan konsep, 
teori, dan kaidah penulisan ilmiah (C3,P3,A3).
Menyajikan karya ilmiah kesehatan secara 
lisan dan tertulis (C3,P3,A3).
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M e l a k u k a n 
p e l a y a n a n 
kesehatan gigi dan 
mulutsesuai dengan 
kode etik.

Memberikan pelayanan kedokteran gigi yang 
manusiawi dan komprehensif (C3,P5,A3).
Menjaga hubungan terbuka dan jujur serta 
saling menghargai dengan pasien, pendamping 
pasien dan sejawat (C3,P3,A3).
Memperkirakan keterbatasan kemampuan diri 
untuk kepentingan rujukan (C3,P3,A4).

M e m a h a m i 
masalah-masalah 
yang berhubungan 
dengan hukum yang 
berkaitan dengan 
praktik kedokteran 
gigi.

Membedakan tanggung jawab administratif, 
pelanggaran etik, disiplin dan hukum yang 
diberlakukan bagi profesi kedokteran gigi 
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 
(C2,P1,A1).
Memahami peraturan dan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi 
di Indonesia(C2,P2,A2).
Mengetahui pemanfaatan jalur organisasi 
profesi (C1,P2,A2).

2.    Analisis Informasi Kesehatan secara Kritis, Ilmiah dan Efektif 
(C4,P3,A3)

Menganalisis secara 
kritis kesahihan 
informasi.

Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir 
untuk mencari informasi yang sahih secara 
profesional dari berbagai sumber (C3,P3,A3).
Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk 
menilai informasi yang sahih secara profesional 
dari berbagai sumber (C3,P3,A3).

M e n g e l o l a 
informasi kesehatan 
secara ilmiah, 
efektif, sistematis 
dan komprehensif.

Menyusun karya ilmiah sesuai dengan konsep, 
teori, dan kaidah penulisan ilmiah (C3,P3,A3).
Menyajikan karya ilmiah kesehatan secara 
lisan dan tertulis (C3,P3,A3).

M e l a k u k a n 
p e l a y a n a n 
kesehatan gigi dan 
mulutsesuai dengan 
kode etik.

Memberikan pelayanan kedokteran gigi yang 
manusiawi dan komprehensif (C3,P5,A3).
Menjaga hubungan terbuka dan jujur serta 
saling menghargai dengan pasien, pendamping 
pasien dan sejawat (C3,P3,A3).
Memperkirakan keterbatasan kemampuan diri 
untuk kepentingan rujukan (C3,P3,A4).

M e m a h a m i 
masalah-masalah 
yang berhubungan 
dengan hukum yang 
berkaitan dengan 
praktik kedokteran 
gigi.

Membedakan tanggung jawab administratif, 
pelanggaran etik, disiplin dan hukum yang 
diberlakukan bagi profesi kedokteran gigi 
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 
(C2,P1,A1).
Memahami peraturan dan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi 
di Indonesia(C2,P2,A2).
Mengetahui pemanfaatan jalur organisasi 
profesi (C1,P2,A2).

2.    Analisis Informasi Kesehatan secara Kritis, Ilmiah dan Efektif 
(C4,P3,A3)

Menganalisis secara 
kritis kesahihan 
informasi.

Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir 
untuk mencari informasi yang sahih secara 
profesional dari berbagai sumber (C3,P3,A3).
Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk 
menilai informasi yang sahih secara profesional 
dari berbagai sumber (C3,P3,A3).

M e n g e l o l a 
informasi kesehatan 
secara ilmiah, 
efektif, sistematis 
dan komprehensif.

Menyusun karya ilmiah sesuai dengan konsep, 
teori, dan kaidah penulisan ilmiah (C3,P3,A3).
Menyajikan karya ilmiah kesehatan secara 
lisan dan tertulis (C3,P3,A3).

Berfikir kritis 
dan alternatif 
dalam mengambil 
keputusan.

Menyusun pemecahan masalah berdasarkan 
prioritas (C3,P3,A3).
Menilai kualitas produk dan teknologi 
kedokteran gigi (C4,P3,A3).

M e n g g u n a k a n 
p e n d e k a t a n 
evidence based 
dentistry dalam 
p e n g e l o l a a n 
kesehatan gigi dan 
mulut.

Menapis sumber rujukan yang sahih untuk 
kepentingan peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut (C3,P3,A3).
Menggunakan informasi kesehatan secara 
profesional untuk kepentingan peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut 
(C3,P3,A3).

3.    Komunikasi (C3,P3,A3)

M e l a k u k a n 
k o m u n i k a s i , 
informasi, dan 
edukasi secara 
efektif dan 
bertanggung jawab 
baik secara lisan 
maupun tertulis 
dengan pasien, 
keluarga atau 
pendamping pasien 
serta masyarakat, 
teman sejawat dan 
profesi kesehatan 
lain yang terkait.

Berdialog dengan pasien dalam kedudukan 
yang setara (C3,P3,A3).
Bersikap empati terhadap pasien akan keluhan 
kesehatan gigi dan mulut yang mereka 
kemukakan (C3,P3,A3).
Menuliskan surat rujukan pasien kepada 
sejawat dan atau penyelenggara kesehatan lain 
jika diperlukan sesuai dengan standar prosedur 
operasional yang berlaku (C3,P3,A3).
Berdialog dengan teman sejawat, praktisi 
kesehatan, dan praktisi lain terkait (C3,P3,A3).
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4.   Hubungan Sosio Kultural dalam Bidang Kesehatan Gigi dan 
Mulut (C3,P3,A3)

Mengelola dan 
m e n g h a r g a i 
pasien dengan 
keanekaragaman 
sosial, ekonomi, 
budaya, agama 
dan ras melalui 
kerjasama dengan 
pasien dan berbagai 
pihak terkait 
untuk menunjang 
p e l a y a n a n 
kesehatan gigi 
dan mulut yang 
bermutu.

Memahami adanya keanekaragaman sosial, 
ekonomi, budaya, agama dan ras berdasarkan 
asal usul pasien (C2,P2,A2).
Memperlakukan pasien secara manusiawi 
tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya 
(C3,P3,A3).
Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait 
untuk menunjang peningkatan kesehatan gigi 
dan mulut (C2,P3,A3).

Domain II :Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi

Memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi 
dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta 
pengembangan ilmu kedokteran gigi.
Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

5.    Ilmu Kedokteran Dasar (C3,P3,A4)

Mengintegrasikan 
ilmu pengetahuan 
biomedik yang 
relevan sebagai 
sumber keilmuan 
dan berbagai data 
penunjang untuk 
diagnosis dan 
tindakan medik 
kedokteran gigi.

Mengintegrasikan ilmu biomedik yang 
relevan dengan bidang kedokteran gigi 
untuk menegakkan diagnosis, menetapkan 
prognosis dan merencanakan tindakan medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Menghubungkan morfologi makroskopis, 
mikroskopis dan topografi organ, jaringan 
penyusun sistem tubuh manusia secara 
terpadu, sebagai landasan pengetahuan untuk 
diagnosis, prognosis dan merencanakan 
tindakan medik kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Memahami proses tumbuh kembang 
dentokraniofasial pranatal dan pascanatal 
(C2,P3,A3).
Memahami proses penyakit/ kelainan yang 
meliputi, infeksi, dan non infeksi (C2,P2,A3).
Memahami prinsip sterilisasi, desinfeksi dan 
asepsis (C2,P3,A3).
Memahami obat-obat yang digunakan untuk 
penyakit gigi dan mulut, termasuk efek 
samping dan interaksinya (C2,P3,A4).
Memahami penggunaan dan bahaya sinar X 
(C2,P3,A4).

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

5.    Ilmu Kedokteran Dasar (C3,P3,A4)

Mengintegrasikan 
ilmu pengetahuan 
biomedik yang 
relevan sebagai 
sumber keilmuan 
dan berbagai data 
penunjang untuk 
diagnosis dan 
tindakan medik 
kedokteran gigi.

Mengintegrasikan ilmu biomedik yang 
relevan dengan bidang kedokteran gigi 
untuk menegakkan diagnosis, menetapkan 
prognosis dan merencanakan tindakan medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Menghubungkan morfologi makroskopis, 
mikroskopis dan topografi organ, jaringan 
penyusun sistem tubuh manusia secara 
terpadu, sebagai landasan pengetahuan untuk 
diagnosis, prognosis dan merencanakan 
tindakan medik kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Memahami proses tumbuh kembang 
dentokraniofasial pranatal dan pascanatal 
(C2,P3,A3).
Memahami proses penyakit/ kelainan yang 
meliputi, infeksi, dan non infeksi (C2,P2,A3).
Memahami prinsip sterilisasi, desinfeksi dan 
asepsis (C2,P3,A3).
Memahami obat-obat yang digunakan untuk 
penyakit gigi dan mulut, termasuk efek 
samping dan interaksinya (C2,P3,A4).
Memahami penggunaan dan bahaya sinar X 
(C2,P3,A4).
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4.   Hubungan Sosio Kultural dalam Bidang Kesehatan Gigi dan 
Mulut (C3,P3,A3)

Mengelola dan 
m e n g h a r g a i 
pasien dengan 
keanekaragaman 
sosial, ekonomi, 
budaya, agama 
dan ras melalui 
kerjasama dengan 
pasien dan berbagai 
pihak terkait 
untuk menunjang 
p e l a y a n a n 
kesehatan gigi 
dan mulut yang 
bermutu.

Memahami adanya keanekaragaman sosial, 
ekonomi, budaya, agama dan ras berdasarkan 
asal usul pasien (C2,P2,A2).
Memperlakukan pasien secara manusiawi 
tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya 
(C3,P3,A3).
Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait 
untuk menunjang peningkatan kesehatan gigi 
dan mulut (C2,P3,A3).

Domain II :Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi

Memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi 
dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta 
pengembangan ilmu kedokteran gigi.
Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

5.    Ilmu Kedokteran Dasar (C3,P3,A4)

Mengintegrasikan 
ilmu pengetahuan 
biomedik yang 
relevan sebagai 
sumber keilmuan 
dan berbagai data 
penunjang untuk 
diagnosis dan 
tindakan medik 
kedokteran gigi.

Mengintegrasikan ilmu biomedik yang 
relevan dengan bidang kedokteran gigi 
untuk menegakkan diagnosis, menetapkan 
prognosis dan merencanakan tindakan medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Menghubungkan morfologi makroskopis, 
mikroskopis dan topografi organ, jaringan 
penyusun sistem tubuh manusia secara 
terpadu, sebagai landasan pengetahuan untuk 
diagnosis, prognosis dan merencanakan 
tindakan medik kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Memahami proses tumbuh kembang 
dentokraniofasial pranatal dan pascanatal 
(C2,P3,A3).
Memahami proses penyakit/ kelainan yang 
meliputi, infeksi, dan non infeksi (C2,P2,A3).
Memahami prinsip sterilisasi, desinfeksi dan 
asepsis (C2,P3,A3).
Memahami obat-obat yang digunakan untuk 
penyakit gigi dan mulut, termasuk efek 
samping dan interaksinya (C2,P3,A4).
Memahami penggunaan dan bahaya sinar X 
(C2,P3,A4).

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

5.    Ilmu Kedokteran Dasar (C3,P3,A4)

Mengintegrasikan 
ilmu pengetahuan 
biomedik yang 
relevan sebagai 
sumber keilmuan 
dan berbagai data 
penunjang untuk 
diagnosis dan 
tindakan medik 
kedokteran gigi.

Mengintegrasikan ilmu biomedik yang 
relevan dengan bidang kedokteran gigi 
untuk menegakkan diagnosis, menetapkan 
prognosis dan merencanakan tindakan medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Menghubungkan morfologi makroskopis, 
mikroskopis dan topografi organ, jaringan 
penyusun sistem tubuh manusia secara 
terpadu, sebagai landasan pengetahuan untuk 
diagnosis, prognosis dan merencanakan 
tindakan medik kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Memahami proses tumbuh kembang 
dentokraniofasial pranatal dan pascanatal 
(C2,P3,A3).
Memahami proses penyakit/ kelainan yang 
meliputi, infeksi, dan non infeksi (C2,P2,A3).
Memahami prinsip sterilisasi, desinfeksi dan 
asepsis (C2,P3,A3).
Memahami obat-obat yang digunakan untuk 
penyakit gigi dan mulut, termasuk efek 
samping dan interaksinya (C2,P3,A4).
Memahami penggunaan dan bahaya sinar X 
(C2,P3,A4).

4.   Hubungan Sosio Kultural dalam Bidang Kesehatan Gigi dan 
Mulut (C3,P3,A3)

Mengelola dan 
m e n g h a r g a i 
pasien dengan 
keanekaragaman 
sosial, ekonomi, 
budaya, agama 
dan ras melalui 
kerjasama dengan 
pasien dan berbagai 
pihak terkait 
untuk menunjang 
p e l a y a n a n 
kesehatan gigi 
dan mulut yang 
bermutu.

Memahami adanya keanekaragaman sosial, 
ekonomi, budaya, agama dan ras berdasarkan 
asal usul pasien (C2,P2,A2).
Memperlakukan pasien secara manusiawi 
tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya 
(C3,P3,A3).
Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait 
untuk menunjang peningkatan kesehatan gigi 
dan mulut (C2,P3,A3).

Domain II :Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi

Memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi 
dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta 
pengembangan ilmu kedokteran gigi.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

5.    Ilmu Kedokteran Dasar (C3,P3,A4)

Mengintegrasikan 
ilmu pengetahuan 
biomedik yang 
relevan sebagai 
sumber keilmuan 
dan berbagai data 
penunjang untuk 
diagnosis dan 
tindakan medik 
kedokteran gigi.

Mengintegrasikan ilmu biomedik yang 
relevan dengan bidang kedokteran gigi 
untuk menegakkan diagnosis, menetapkan 
prognosis dan merencanakan tindakan medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Menghubungkan morfologi makroskopis, 
mikroskopis dan topografi organ, jaringan 
penyusun sistem tubuh manusia secara 
terpadu, sebagai landasan pengetahuan untuk 
diagnosis, prognosis dan merencanakan 
tindakan medik kedokteran gigi (C3,P3,A4).
Memahami proses tumbuh kembang 
dentokraniofasial pranatal dan pascanatal 
(C2,P3,A3).
Memahami proses penyakit/ kelainan yang 
meliputi, infeksi, dan non infeksi (C2,P2,A3).
Memahami prinsip sterilisasi, desinfeksi dan 
asepsis (C2,P3,A3).
Memahami obat-obat yang digunakan untuk 
penyakit gigi dan mulut, termasuk efek 
samping dan interaksinya (C2,P3,A4).
Memahami penggunaan dan bahaya sinar X 
(C2,P3,A4).

6.    Ilmu Kedokteran Klinik (C4,P3,A4)

Memahami ilmu 
kedokteran klinik 
yang relevan sebagai 
p e r t i m b a n g a n 
dalam melakukan 
perawatan gigi dan 
mulut pada pasien 
medik kompromis.

Menghubungkan tatalaksana kedokteran 
klinik untuk mengembalikan fungsi optimal 
sistem stomatognati (C4,P3,A4).
Memahami kelainan/ penyakit sistemik yang 
bermanifestasi di rongga mulut pada pasien 
medik kompromis (C2,P3,A4).
Memahami cara pengobatan pasien 
dengan kelainan/ penyakit sistemik yang 
bermanifestasi di rongga mulut pada pasien 
medik terkompromis secara holistik dan 
komprehensif (C2,P2,A2).
Memahami cara merujuk pasien medik 
kompromis secara profesional (C2,P3,A4).
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7.   Ilmu Kedokteran Gigi Dasar (C4,P4,A4)

Memahami prinsip 
ilmu kedokteran gigi 
dasar mencakup: 
Biologi Oral, 
B i o - M a t e r i a l 
dan Teknologi 
Kedokteran Gigi 
untuk menunjang 
ketrampilan pre-
klnik dan klinik, serta 
penelitian bidang 
kedokteran gigi.

Memahami ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar 
untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi 
dasar dan klinik (C2,P4,A4).
Menganalisis hasil penelitian kedokteran gigi 
dasar yang berkaitan dengan kasus medik 
dental dan disiplin ilmu lain yang terkait 
(C4,P3,A4).
Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar 
untuk menunjang ketrampilan pre-klinik dan 
klinik, serta penelitian bidang kedokteran 
gigi, meliputi: Biologi Oral, Biomaterial 
Kedokteran Gigi, Radiologi Kedokteran Gigi 
(C2,P3,A4).
Merencanakan material kedokteran gigi yang 
akan digunakan dalam tindakan rekonstruksi 
untuk mengembalikan fungsi stomatognati 
yang optimal (C4,P3,A4).
Menginterpretasikan hasil pemeriksaan 
laboratoris dan radiografi intra oral dan ekstra 
oral untuk diagnosis kelainan dan penyakit 
pada sistem stomatognatik (C2,P3,A4).

8.    Ilmu Kedokteran Gigi Klinik (C4,P3,A4)

Memahami prinsip 
ilmu kedokteran gigi 
klinik sebagai dasar 
untuk melakukan 
pelayanan klinis 
kesehatan gigi dan 
mulut yang efektif 
dan efisien.

Memahami prinsip pelayanan klinis kesehatan 
gigi dan mulut yang meliputi tindakan 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
(C2,P3,A4).
Menghubungkan berbagai tatalaksana 
kedokteran gigi klinik untuk membantu dalam 
memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut dalam mengembalikan fungsi optimal 
sistem stomatognatik (C4,P3,A4).
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7.   Ilmu Kedokteran Gigi Dasar (C4,P4,A4)

Memahami prinsip 
ilmu kedokteran gigi 
dasar mencakup: 
Biologi Oral, 
B i o - M a t e r i a l 
dan Teknologi 
Kedokteran Gigi 
untuk menunjang 
ketrampilan pre-
klnik dan klinik, serta 
penelitian bidang 
kedokteran gigi.

Memahami ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar 
untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi 
dasar dan klinik (C2,P4,A4).
Menganalisis hasil penelitian kedokteran gigi 
dasar yang berkaitan dengan kasus medik 
dental dan disiplin ilmu lain yang terkait 
(C4,P3,A4).
Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar 
untuk menunjang ketrampilan pre-klinik dan 
klinik, serta penelitian bidang kedokteran 
gigi, meliputi: Biologi Oral, Biomaterial 
Kedokteran Gigi, Radiologi Kedokteran Gigi 
(C2,P3,A4).
Merencanakan material kedokteran gigi yang 
akan digunakan dalam tindakan rekonstruksi 
untuk mengembalikan fungsi stomatognati 
yang optimal (C4,P3,A4).
Menginterpretasikan hasil pemeriksaan 
laboratoris dan radiografi intra oral dan ekstra 
oral untuk diagnosis kelainan dan penyakit 
pada sistem stomatognatik (C2,P3,A4).

8.    Ilmu Kedokteran Gigi Klinik (C4,P3,A4)

Memahami prinsip 
ilmu kedokteran gigi 
klinik sebagai dasar 
untuk melakukan 
pelayanan klinis 
kesehatan gigi dan 
mulut yang efektif 
dan efisien.

Memahami prinsip pelayanan klinis kesehatan 
gigi dan mulut yang meliputi tindakan 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
(C2,P3,A4).
Menghubungkan berbagai tatalaksana 
kedokteran gigi klinik untuk membantu dalam 
memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut dalam mengembalikan fungsi optimal 
sistem stomatognatik (C4,P3,A4).

7.   Ilmu Kedokteran Gigi Dasar (C4,P4,A4)

Memahami prinsip 
ilmu kedokteran gigi 
dasar mencakup: 
Biologi Oral, 
B i o - M a t e r i a l 
dan Teknologi 
Kedokteran Gigi 
untuk menunjang 
ketrampilan pre-
klnik dan klinik, serta 
penelitian bidang 
kedokteran gigi.

Memahami ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar 
untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi 
dasar dan klinik (C2,P4,A4).
Menganalisis hasil penelitian kedokteran gigi 
dasar yang berkaitan dengan kasus medik 
dental dan disiplin ilmu lain yang terkait 
(C4,P3,A4).
Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar 
untuk menunjang ketrampilan pre-klinik dan 
klinik, serta penelitian bidang kedokteran 
gigi, meliputi: Biologi Oral, Biomaterial 
Kedokteran Gigi, Radiologi Kedokteran Gigi 
(C2,P3,A4).
Merencanakan material kedokteran gigi yang 
akan digunakan dalam tindakan rekonstruksi 
untuk mengembalikan fungsi stomatognati 
yang optimal (C4,P3,A4).
Menginterpretasikan hasil pemeriksaan 
laboratoris dan radiografi intra oral dan ekstra 
oral untuk diagnosis kelainan dan penyakit 
pada sistem stomatognatik (C2,P3,A4).

8.    Ilmu Kedokteran Gigi Klinik (C4,P3,A4)

Memahami prinsip 
ilmu kedokteran gigi 
klinik sebagai dasar 
untuk melakukan 
pelayanan klinis 
kesehatan gigi dan 
mulut yang efektif 
dan efisien.

Memahami prinsip pelayanan klinis kesehatan 
gigi dan mulut yang meliputi tindakan 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
(C2,P3,A4).
Menghubungkan berbagai tatalaksana 
kedokteran gigi klinik untuk membantu dalam 
memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut dalam mengembalikan fungsi optimal 
sistem stomatognatik (C4,P3,A4).

Domain III :Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem 
Stomatognatik

Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana 
perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima 
melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

9.    Pemeriksaan Pasien (C4,P3,A4)

M e l a k u k a n 
pemeriksaan fisik 
secara umum dan 
sistem stomatognatik 
dengan mencatat 
informasi klinis, 
l a b o r a t o r i s , 
r a d i o l o g i s , 
psikologis dan sosial 
guna mengevaluasi 
kondisi medik 
pasien.

Mengidentifikasi keluhan utama penyakit atau 
gangguan sistem stomatognatik (C1,P2,A2).
Menerapkan pemeriksaan komprehensif sistem 
stomatognatik dengan memperhatikan kondisi 
umum (C3,P3,A4).
Menentukan pemeriksaan penunjang laboratoris 
yang dibutuhkan (C4,Pa,A4).
Menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratoris 
(C4,P3,A3).
Menentukan pemeriksaan penunjang radiologi intra 
oral dan ekstra oral yang dibutuhkan (C4,P4,A4).
Menghasilkan radiograf dengan alat foto sinar X intra 
oral (C3,P3,A3).
Menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi 
intra oral dan ekstra oral secara umum (C4,P3,A3).
Menganalisis kondisi fisik, psikologis dan sosial 
melalui pemeriksaan klinis (C4,P3,A3).

Mengenal dan 
mengelola perilaku 
pasien secara 
profesional.

Menerapkan sikap saling menghargai dan saling 
percaya melalui komunikasi yang efektif dan 
efisien dengan pasien dan/atau pendamping pasien 
(C3,P2,A3).
Menganalisis perilaku pasien yang memerlukan 
perawatan khusus secara profesional (C4,P3,A4).
Mengidentifikasi kondisi psikologis dan sosial-
ekonomi pasien berkaitan dengan penatalaksanaan 
lebih lanjut (C1,P4,A3).
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M e n g g u n a k a n 
rekam medik 
sebagai acuan dasar 
dalam melaksanakan 
perawatan gigi dan 
mulut.

Membuat rekam medik secara akurat dan 
komprehensif (C1,P3,A4).
Mengelola rekam medik sebagai dokumen legal 
dengan 
baik (C3,P3,A4).
Merencanakan perawatan medik kedokteran gigi 
berdasarkan catatan medik yang tertulis pada rekam 
medik (C3,P3,A4).

10.   Diagnosis (C4,P4,A4)

M e n e g a k k a n 
diagnosis dan 
m e n e t a p k a n 
prognosis penyakit/ 
kelainan gigi dan 
mulut melalui 
interpretasi, analisis 
dan sintesis hasil 
pemeriksaan pasien.

Menegakkan diagnosis sementara dan diagnosis 
kerja berdasarkan analisis hasil pemeriksaan 
riwayat penyakit, temuan klinis, temuan laboratoris, 
temuan radiografis, dan temuan alat bantu yang lain 
(C4,P4,A4).
Memastikan lokasi, perluasan, etiologi karies dan 
kelainan periodontal serta kerusakannya (C4,P3,A4).
Membedakan antara pulpa yang sehat dan tidak 
sehat (C4,P4,A4).
Memberdakan antara jaringan periodontal yang 
sehat dan tidak sehat (C4,P4,A4).
Memastikan penyimpangan dalam proses 
tumbuh kembang yang mengakibatkan maloklusi 
(C3,P4,A3).
Menjelaskan kondisi, kelainan, penyakit dan fungsi 
kelenjar saliva (C2,P3,A4).
Menjelaskan gambaran klinis proses penyakit pada 
mukosa mulut akibat inflamasi, gangguan imunologi, 
metabolit dan neoplastik (C2,P3,A4).
Menjelaskan keadaan kehilangan gigi yang 
memerlukan tindakan rehabilitatif (C2,P3,A4).
Menjelaskan keadaan akibat kelainan oklusal 
dan gangguan fungsi mastikasi dan kondisi yang 
memerlukan perawatan (C4,P4,A4).
Mengidentifikasi kelainan oromaksilofasial 
(C4,P4,A4).
Menjelaskan hubungan kebiasaan buruk pasien 
dengan adanya kelainan oromaksilofasial 
(C2,P3,A2).
Membedakan kelainan dental, skeletal atau fasial 
yang berhubungan dengan gangguan tumbuh 
kembang, fungsi dan estetik (C4,P4,A4).
Memastikan adanya manifestasi penyakit sistemik 
pada rongga mulut (C4,P3,A4).
Menganalisis dan menentukan derajat resiko penyakit 
rongga mulut dalam segala usia guna menetapkan 
prognosis (C2,P3,A2).
Memastikan kelainan kongenital dan herediter dalam 
rongga mulut (C3,P4,A3).

11.   Rencana Perawatan (C4,P3,A3)

11.1 
Mengembangkan, 
mempresentasikan 
dan mendiskusikan 
rencana perawatan 
yang didasarkan 
pada kondisi, 
kepentingan dan 
kemampuan pasien.

Menganalisis derajat resiko penyakit gigi dan mulut 
(C4,P3,A2)
Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan 
dan kecemasan pasien yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perawatan (C3,P3,A3).
Merencanakan pelayanan preventif berdasarkan 
analisis resiko penyakit (C3,P3,A3).
Merencanakan perawatan dengan memperhatikan 
kondisi sistemik pasien (C3,P3,A3).
Mengembangkan rencana perawatan yang 
komprehensif dan rasional berdasarkan diagnosis 
(C3,P3,A3).
Menjelaskan temuan, diagnosis dan perawatan 
pilihan, ketidaknyamanan dan resiko perawatan 
untuk mendapatkan persetujuan melakukan 
perawatan (C2,P3,A3).
Menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang 
dibutuhkan, langkah-langkah perawatan, dan 
perkiraan biaya perawatan (C2,P2,A3).
Bekerjasama dengan profesi lain untuk merencanakan 
perawatan yang akurat (C4,P3,A3).

Menentukan rujukan 
yang sesuai.

Membuat surat rujukan kepada spesialis bidang 
lain terkait dengan penyakit/ kelainan pasien 
(C3,P3,A3).
Mampu melakukan rujukan kepada yang lebih 
kompeten sesuai dengan bidang terkait (C3,P3,A3).

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik 
Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik 

melalui penatalaksanaan klinik.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

12.   Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C4,P4,A4)
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M e n g g u n a k a n 
rekam medik 
sebagai acuan dasar 
dalam melaksanakan 
perawatan gigi dan 
mulut.

Membuat rekam medik secara akurat dan 
komprehensif (C1,P3,A4).
Mengelola rekam medik sebagai dokumen legal 
dengan 
baik (C3,P3,A4).
Merencanakan perawatan medik kedokteran gigi 
berdasarkan catatan medik yang tertulis pada rekam 
medik (C3,P3,A4).

10.   Diagnosis (C4,P4,A4)

M e n e g a k k a n 
diagnosis dan 
m e n e t a p k a n 
prognosis penyakit/ 
kelainan gigi dan 
mulut melalui 
interpretasi, analisis 
dan sintesis hasil 
pemeriksaan pasien.

Menegakkan diagnosis sementara dan diagnosis 
kerja berdasarkan analisis hasil pemeriksaan 
riwayat penyakit, temuan klinis, temuan laboratoris, 
temuan radiografis, dan temuan alat bantu yang lain 
(C4,P4,A4).
Memastikan lokasi, perluasan, etiologi karies dan 
kelainan periodontal serta kerusakannya (C4,P3,A4).
Membedakan antara pulpa yang sehat dan tidak 
sehat (C4,P4,A4).
Memberdakan antara jaringan periodontal yang 
sehat dan tidak sehat (C4,P4,A4).
Memastikan penyimpangan dalam proses 
tumbuh kembang yang mengakibatkan maloklusi 
(C3,P4,A3).
Menjelaskan kondisi, kelainan, penyakit dan fungsi 
kelenjar saliva (C2,P3,A4).
Menjelaskan gambaran klinis proses penyakit pada 
mukosa mulut akibat inflamasi, gangguan imunologi, 
metabolit dan neoplastik (C2,P3,A4).
Menjelaskan keadaan kehilangan gigi yang 
memerlukan tindakan rehabilitatif (C2,P3,A4).
Menjelaskan keadaan akibat kelainan oklusal 
dan gangguan fungsi mastikasi dan kondisi yang 
memerlukan perawatan (C4,P4,A4).
Mengidentifikasi kelainan oromaksilofasial 
(C4,P4,A4).
Menjelaskan hubungan kebiasaan buruk pasien 
dengan adanya kelainan oromaksilofasial 
(C2,P3,A2).
Membedakan kelainan dental, skeletal atau fasial 
yang berhubungan dengan gangguan tumbuh 
kembang, fungsi dan estetik (C4,P4,A4).
Memastikan adanya manifestasi penyakit sistemik 
pada rongga mulut (C4,P3,A4).
Menganalisis dan menentukan derajat resiko penyakit 
rongga mulut dalam segala usia guna menetapkan 
prognosis (C2,P3,A2).
Memastikan kelainan kongenital dan herediter dalam 
rongga mulut (C3,P4,A3).

11.   Rencana Perawatan (C4,P3,A3)

11.1 
Mengembangkan, 
mempresentasikan 
dan mendiskusikan 
rencana perawatan 
yang didasarkan 
pada kondisi, 
kepentingan dan 
kemampuan pasien.

Menganalisis derajat resiko penyakit gigi dan mulut 
(C4,P3,A2)
Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan 
dan kecemasan pasien yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perawatan (C3,P3,A3).
Merencanakan pelayanan preventif berdasarkan 
analisis resiko penyakit (C3,P3,A3).
Merencanakan perawatan dengan memperhatikan 
kondisi sistemik pasien (C3,P3,A3).
Mengembangkan rencana perawatan yang 
komprehensif dan rasional berdasarkan diagnosis 
(C3,P3,A3).
Menjelaskan temuan, diagnosis dan perawatan 
pilihan, ketidaknyamanan dan resiko perawatan 
untuk mendapatkan persetujuan melakukan 
perawatan (C2,P3,A3).
Menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang 
dibutuhkan, langkah-langkah perawatan, dan 
perkiraan biaya perawatan (C2,P2,A3).
Bekerjasama dengan profesi lain untuk merencanakan 
perawatan yang akurat (C4,P3,A3).

Menentukan rujukan 
yang sesuai.

Membuat surat rujukan kepada spesialis bidang 
lain terkait dengan penyakit/ kelainan pasien 
(C3,P3,A3).
Mampu melakukan rujukan kepada yang lebih 
kompeten sesuai dengan bidang terkait (C3,P3,A3).

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik 
Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik 

melalui penatalaksanaan klinik.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

12.   Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C4,P4,A4)

M e n g g u n a k a n 
rekam medik 
sebagai acuan dasar 
dalam melaksanakan 
perawatan gigi dan 
mulut.

Membuat rekam medik secara akurat dan 
komprehensif (C1,P3,A4).
Mengelola rekam medik sebagai dokumen legal 
dengan 
baik (C3,P3,A4).
Merencanakan perawatan medik kedokteran gigi 
berdasarkan catatan medik yang tertulis pada rekam 
medik (C3,P3,A4).

10.   Diagnosis (C4,P4,A4)

M e n e g a k k a n 
diagnosis dan 
m e n e t a p k a n 
prognosis penyakit/ 
kelainan gigi dan 
mulut melalui 
interpretasi, analisis 
dan sintesis hasil 
pemeriksaan pasien.

Menegakkan diagnosis sementara dan diagnosis 
kerja berdasarkan analisis hasil pemeriksaan 
riwayat penyakit, temuan klinis, temuan laboratoris, 
temuan radiografis, dan temuan alat bantu yang lain 
(C4,P4,A4).
Memastikan lokasi, perluasan, etiologi karies dan 
kelainan periodontal serta kerusakannya (C4,P3,A4).
Membedakan antara pulpa yang sehat dan tidak 
sehat (C4,P4,A4).
Memberdakan antara jaringan periodontal yang 
sehat dan tidak sehat (C4,P4,A4).
Memastikan penyimpangan dalam proses 
tumbuh kembang yang mengakibatkan maloklusi 
(C3,P4,A3).
Menjelaskan kondisi, kelainan, penyakit dan fungsi 
kelenjar saliva (C2,P3,A4).
Menjelaskan gambaran klinis proses penyakit pada 
mukosa mulut akibat inflamasi, gangguan imunologi, 
metabolit dan neoplastik (C2,P3,A4).
Menjelaskan keadaan kehilangan gigi yang 
memerlukan tindakan rehabilitatif (C2,P3,A4).
Menjelaskan keadaan akibat kelainan oklusal 
dan gangguan fungsi mastikasi dan kondisi yang 
memerlukan perawatan (C4,P4,A4).
Mengidentifikasi kelainan oromaksilofasial 
(C4,P4,A4).
Menjelaskan hubungan kebiasaan buruk pasien 
dengan adanya kelainan oromaksilofasial 
(C2,P3,A2).
Membedakan kelainan dental, skeletal atau fasial 
yang berhubungan dengan gangguan tumbuh 
kembang, fungsi dan estetik (C4,P4,A4).
Memastikan adanya manifestasi penyakit sistemik 
pada rongga mulut (C4,P3,A4).
Menganalisis dan menentukan derajat resiko penyakit 
rongga mulut dalam segala usia guna menetapkan 
prognosis (C2,P3,A2).
Memastikan kelainan kongenital dan herediter dalam 
rongga mulut (C3,P4,A3).

11.   Rencana Perawatan (C4,P3,A3)

11.1 
Mengembangkan, 
mempresentasikan 
dan mendiskusikan 
rencana perawatan 
yang didasarkan 
pada kondisi, 
kepentingan dan 
kemampuan pasien.

Menganalisis derajat resiko penyakit gigi dan mulut 
(C4,P3,A2)
Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan 
dan kecemasan pasien yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perawatan (C3,P3,A3).
Merencanakan pelayanan preventif berdasarkan 
analisis resiko penyakit (C3,P3,A3).
Merencanakan perawatan dengan memperhatikan 
kondisi sistemik pasien (C3,P3,A3).
Mengembangkan rencana perawatan yang 
komprehensif dan rasional berdasarkan diagnosis 
(C3,P3,A3).
Menjelaskan temuan, diagnosis dan perawatan 
pilihan, ketidaknyamanan dan resiko perawatan 
untuk mendapatkan persetujuan melakukan 
perawatan (C2,P3,A3).
Menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang 
dibutuhkan, langkah-langkah perawatan, dan 
perkiraan biaya perawatan (C2,P2,A3).
Bekerjasama dengan profesi lain untuk merencanakan 
perawatan yang akurat (C4,P3,A3).

Menentukan rujukan 
yang sesuai.

Membuat surat rujukan kepada spesialis bidang 
lain terkait dengan penyakit/ kelainan pasien 
(C3,P3,A3).
Mampu melakukan rujukan kepada yang lebih 
kompeten sesuai dengan bidang terkait (C3,P3,A3).

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik 
Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik 

melalui penatalaksanaan klinik.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

12.   Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C4,P4,A4)
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11.   Rencana Perawatan (C4,P3,A3)

11.1 
Mengembangkan, 
mempresentasikan 
dan mendiskusikan 
rencana perawatan 
yang didasarkan 
pada kondisi, 
kepentingan dan 
kemampuan pasien.

Menganalisis derajat resiko penyakit gigi dan mulut 
(C4,P3,A2)
Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan 
dan kecemasan pasien yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perawatan (C3,P3,A3).
Merencanakan pelayanan preventif berdasarkan 
analisis resiko penyakit (C3,P3,A3).
Merencanakan perawatan dengan memperhatikan 
kondisi sistemik pasien (C3,P3,A3).
Mengembangkan rencana perawatan yang 
komprehensif dan rasional berdasarkan diagnosis 
(C3,P3,A3).
Menjelaskan temuan, diagnosis dan perawatan 
pilihan, ketidaknyamanan dan resiko perawatan 
untuk mendapatkan persetujuan melakukan 
perawatan (C2,P3,A3).
Menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang 
dibutuhkan, langkah-langkah perawatan, dan 
perkiraan biaya perawatan (C2,P2,A3).
Bekerjasama dengan profesi lain untuk merencanakan 
perawatan yang akurat (C4,P3,A3).

Menentukan rujukan 
yang sesuai.

Membuat surat rujukan kepada spesialis bidang 
lain terkait dengan penyakit/ kelainan pasien 
(C3,P3,A3).
Mampu melakukan rujukan kepada yang lebih 
kompeten sesuai dengan bidang terkait (C3,P3,A3).

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik 
Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik 

melalui penatalaksanaan klinik.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

12.   Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C4,P4,A4)

Mengendalikan rasa 
sakit dan kecemasan 
pasien disertai sikap 
empati.

Meresepkan obat-obatan secara benar dan 
rasional (C3,P3,A3).
Mengatasi rasa sakit, rasa takut dan ansietas 
dengan pendekatan farmakologik dan non 
farmakologik (C3,P3,A3).
Menggunakan anestesi lokal untuk 
mengendalikan rasa sakit (control of 
pain) untuk prosedur restorasi dan bedah 
(C4,P4,A4).

13.  Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C4,P5,A4)

Melakukan perawatan 
konservasi gigi sulung 
dan permanen yang 
sederhana.

Mempersiapkan gigi yang akan direstorasi 
sesuai dengan indikasi anatomi, fungsi dan 
estetik (C3,P3,A3).
Mengisolasi gigi-geligi dari saliva dan 
bakteri (C3,P4,A3).
Membuang jaringan karies dengan 
mempertahankan vitalitas pulpa pada gigi 
sulung dan permanen (C3,P4,A3).
Memilih jenis restorasi pasca perawatan 
saluran akar yang sesuai dengan indikasinya 
(C3,P3,A4).
Membuat restorasi dengan bahan-bahan 
restorasi yang sesuai indikasi pada gigi 
sulung dan permanen (C4,P4,A4).
Mempertahankan vitalitas pulpa dengan 
obat-obatan dan bahan kedokteran gigi 
pada gigi sulung dan permanen yang vital 
dan non vital (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan saluran akar pada 
gigi sulung dan permanen yang vital dan 
non vital (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan saluran 
akar (C3,P3,A4).

Mengendalikan rasa 
sakit dan kecemasan 
pasien disertai sikap 
empati.

Meresepkan obat-obatan secara benar dan 
rasional (C3,P3,A3).
Mengatasi rasa sakit, rasa takut dan ansietas 
dengan pendekatan farmakologik dan non 
farmakologik (C3,P3,A3).
Menggunakan anestesi lokal untuk 
mengendalikan rasa sakit (control of 
pain) untuk prosedur restorasi dan bedah 
(C4,P4,A4).

13.  Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C4,P5,A4)

Melakukan perawatan 
konservasi gigi sulung 
dan permanen yang 
sederhana.

Mempersiapkan gigi yang akan direstorasi 
sesuai dengan indikasi anatomi, fungsi dan 
estetik (C3,P3,A3).
Mengisolasi gigi-geligi dari saliva dan 
bakteri (C3,P4,A3).
Membuang jaringan karies dengan 
mempertahankan vitalitas pulpa pada gigi 
sulung dan permanen (C3,P4,A3).
Memilih jenis restorasi pasca perawatan 
saluran akar yang sesuai dengan indikasinya 
(C3,P3,A4).
Membuat restorasi dengan bahan-bahan 
restorasi yang sesuai indikasi pada gigi 
sulung dan permanen (C4,P4,A4).
Mempertahankan vitalitas pulpa dengan 
obat-obatan dan bahan kedokteran gigi 
pada gigi sulung dan permanen yang vital 
dan non vital (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan saluran akar pada 
gigi sulung dan permanen yang vital dan 
non vital (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan saluran 
akar (C3,P3,A4).

Melakukan perawatan 
penyakit/ kelainan 
periodontal.

Melakukan perawatan awal penyakit/ 
kelainan periodontal (C4,P4,A4).
Mengendalikan faktor etiologi sekunder 
pada kelainan periodontal (C3,P3,A3).
Melakukan prosedur kuretase, flep operasi, 
dan gingivektomi sederhana pada kasus 
kelainan periodontal dengan kerusakan 
tulang mencapai tidak lebih dari sepertiga 
akar bagian koronal (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan dan 
pemeliharaan jaringan periodonsium 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
ortodonsia pada pasien 
anak dan dewasa.

Melakukan pencegahan maloklusi dental 
(C3,P4,A3).
Memastikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil perawatan 
(C3,P4,A3).
Melakukan perawatan maloklusi dental 
(C3,P4,A4).

Melakukan perawatan 
bedah sederhana pada 
jaringan keras dan 
lunak mulut.

Melakukan pencabutan gigi sulung dan 
permanen (C4,P5,A4).
Melakukan bedah minor sederhana pada 
jaringan lunak dan keras (C4,P5,A4).
Melakukan tindakan bedah preprostetik 
sederhana (C4,P5,A4).
Menanggulangi komplikasi pasca bedah 
minor (C4,P5,A4).

Melakukan perawatan 
non bedah pada lesi 
jaringan lunak mulut.

Mengelola lesi-lesi jaringan lunak mulut 
yang sederhana (C4,P4,A4).
Memelihara kesehatan jaringan lunak mulut 
pada pasien dengan kompromis medik 
ringan (C4,P4,A4).
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11.   Rencana Perawatan (C4,P3,A3)

11.1 
Mengembangkan, 
mempresentasikan 
dan mendiskusikan 
rencana perawatan 
yang didasarkan 
pada kondisi, 
kepentingan dan 
kemampuan pasien.

Menganalisis derajat resiko penyakit gigi dan mulut 
(C4,P3,A2)
Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan 
dan kecemasan pasien yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perawatan (C3,P3,A3).
Merencanakan pelayanan preventif berdasarkan 
analisis resiko penyakit (C3,P3,A3).
Merencanakan perawatan dengan memperhatikan 
kondisi sistemik pasien (C3,P3,A3).
Mengembangkan rencana perawatan yang 
komprehensif dan rasional berdasarkan diagnosis 
(C3,P3,A3).
Menjelaskan temuan, diagnosis dan perawatan 
pilihan, ketidaknyamanan dan resiko perawatan 
untuk mendapatkan persetujuan melakukan 
perawatan (C2,P3,A3).
Menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang 
dibutuhkan, langkah-langkah perawatan, dan 
perkiraan biaya perawatan (C2,P2,A3).
Bekerjasama dengan profesi lain untuk merencanakan 
perawatan yang akurat (C4,P3,A3).

Menentukan rujukan 
yang sesuai.

Membuat surat rujukan kepada spesialis bidang 
lain terkait dengan penyakit/ kelainan pasien 
(C3,P3,A3).
Mampu melakukan rujukan kepada yang lebih 
kompeten sesuai dengan bidang terkait (C3,P3,A3).

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik 
Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik 

melalui penatalaksanaan klinik.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

12.   Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C4,P4,A4)

Mengendalikan rasa 
sakit dan kecemasan 
pasien disertai sikap 
empati.

Meresepkan obat-obatan secara benar dan 
rasional (C3,P3,A3).
Mengatasi rasa sakit, rasa takut dan ansietas 
dengan pendekatan farmakologik dan non 
farmakologik (C3,P3,A3).
Menggunakan anestesi lokal untuk 
mengendalikan rasa sakit (control of 
pain) untuk prosedur restorasi dan bedah 
(C4,P4,A4).

13.  Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C4,P5,A4)

Melakukan perawatan 
konservasi gigi sulung 
dan permanen yang 
sederhana.

Mempersiapkan gigi yang akan direstorasi 
sesuai dengan indikasi anatomi, fungsi dan 
estetik (C3,P3,A3).
Mengisolasi gigi-geligi dari saliva dan 
bakteri (C3,P4,A3).
Membuang jaringan karies dengan 
mempertahankan vitalitas pulpa pada gigi 
sulung dan permanen (C3,P4,A3).
Memilih jenis restorasi pasca perawatan 
saluran akar yang sesuai dengan indikasinya 
(C3,P3,A4).
Membuat restorasi dengan bahan-bahan 
restorasi yang sesuai indikasi pada gigi 
sulung dan permanen (C4,P4,A4).
Mempertahankan vitalitas pulpa dengan 
obat-obatan dan bahan kedokteran gigi 
pada gigi sulung dan permanen yang vital 
dan non vital (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan saluran akar pada 
gigi sulung dan permanen yang vital dan 
non vital (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan saluran 
akar (C3,P3,A4).

Mengendalikan rasa 
sakit dan kecemasan 
pasien disertai sikap 
empati.

Meresepkan obat-obatan secara benar dan 
rasional (C3,P3,A3).
Mengatasi rasa sakit, rasa takut dan ansietas 
dengan pendekatan farmakologik dan non 
farmakologik (C3,P3,A3).
Menggunakan anestesi lokal untuk 
mengendalikan rasa sakit (control of 
pain) untuk prosedur restorasi dan bedah 
(C4,P4,A4).

13.  Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C4,P5,A4)

Melakukan perawatan 
konservasi gigi sulung 
dan permanen yang 
sederhana.

Mempersiapkan gigi yang akan direstorasi 
sesuai dengan indikasi anatomi, fungsi dan 
estetik (C3,P3,A3).
Mengisolasi gigi-geligi dari saliva dan 
bakteri (C3,P4,A3).
Membuang jaringan karies dengan 
mempertahankan vitalitas pulpa pada gigi 
sulung dan permanen (C3,P4,A3).
Memilih jenis restorasi pasca perawatan 
saluran akar yang sesuai dengan indikasinya 
(C3,P3,A4).
Membuat restorasi dengan bahan-bahan 
restorasi yang sesuai indikasi pada gigi 
sulung dan permanen (C4,P4,A4).
Mempertahankan vitalitas pulpa dengan 
obat-obatan dan bahan kedokteran gigi 
pada gigi sulung dan permanen yang vital 
dan non vital (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan saluran akar pada 
gigi sulung dan permanen yang vital dan 
non vital (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan saluran 
akar (C3,P3,A4).

Melakukan perawatan 
penyakit/ kelainan 
periodontal.

Melakukan perawatan awal penyakit/ 
kelainan periodontal (C4,P4,A4).
Mengendalikan faktor etiologi sekunder 
pada kelainan periodontal (C3,P3,A3).
Melakukan prosedur kuretase, flep operasi, 
dan gingivektomi sederhana pada kasus 
kelainan periodontal dengan kerusakan 
tulang mencapai tidak lebih dari sepertiga 
akar bagian koronal (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan dan 
pemeliharaan jaringan periodonsium 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
ortodonsia pada pasien 
anak dan dewasa.

Melakukan pencegahan maloklusi dental 
(C3,P4,A3).
Memastikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil perawatan 
(C3,P4,A3).
Melakukan perawatan maloklusi dental 
(C3,P4,A4).

Melakukan perawatan 
bedah sederhana pada 
jaringan keras dan 
lunak mulut.

Melakukan pencabutan gigi sulung dan 
permanen (C4,P5,A4).
Melakukan bedah minor sederhana pada 
jaringan lunak dan keras (C4,P5,A4).
Melakukan tindakan bedah preprostetik 
sederhana (C4,P5,A4).
Menanggulangi komplikasi pasca bedah 
minor (C4,P5,A4).

Melakukan perawatan 
non bedah pada lesi 
jaringan lunak mulut.

Mengelola lesi-lesi jaringan lunak mulut 
yang sederhana (C4,P4,A4).
Memelihara kesehatan jaringan lunak mulut 
pada pasien dengan kompromis medik 
ringan (C4,P4,A4).

Mengendalikan rasa 
sakit dan kecemasan 
pasien disertai sikap 
empati.

Meresepkan obat-obatan secara benar dan 
rasional (C3,P3,A3).
Mengatasi rasa sakit, rasa takut dan ansietas 
dengan pendekatan farmakologik dan non 
farmakologik (C3,P3,A3).
Menggunakan anestesi lokal untuk 
mengendalikan rasa sakit (control of 
pain) untuk prosedur restorasi dan bedah 
(C4,P4,A4).

13.  Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C4,P5,A4)

Melakukan perawatan 
konservasi gigi sulung 
dan permanen yang 
sederhana.

Mempersiapkan gigi yang akan direstorasi 
sesuai dengan indikasi anatomi, fungsi dan 
estetik (C3,P3,A3).
Mengisolasi gigi-geligi dari saliva dan 
bakteri (C3,P4,A3).
Membuang jaringan karies dengan 
mempertahankan vitalitas pulpa pada gigi 
sulung dan permanen (C3,P4,A3).
Memilih jenis restorasi pasca perawatan 
saluran akar yang sesuai dengan indikasinya 
(C3,P3,A4).
Membuat restorasi dengan bahan-bahan 
restorasi yang sesuai indikasi pada gigi 
sulung dan permanen (C4,P4,A4).
Mempertahankan vitalitas pulpa dengan 
obat-obatan dan bahan kedokteran gigi 
pada gigi sulung dan permanen yang vital 
dan non vital (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan saluran akar pada 
gigi sulung dan permanen yang vital dan 
non vital (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan saluran 
akar (C3,P3,A4).

Melakukan perawatan 
penyakit/ kelainan 
periodontal.

Melakukan perawatan awal penyakit/ 
kelainan periodontal (C4,P4,A4).
Mengendalikan faktor etiologi sekunder 
pada kelainan periodontal (C3,P3,A3).
Melakukan prosedur kuretase, flep operasi, 
dan gingivektomi sederhana pada kasus 
kelainan periodontal dengan kerusakan 
tulang mencapai tidak lebih dari sepertiga 
akar bagian koronal (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan dan 
pemeliharaan jaringan periodonsium 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
ortodonsia pada pasien 
anak dan dewasa.

Melakukan pencegahan maloklusi dental 
(C3,P4,A3).
Memastikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil perawatan 
(C3,P4,A3).
Melakukan perawatan maloklusi dental 
(C3,P4,A4).

Melakukan perawatan 
bedah sederhana pada 
jaringan keras dan 
lunak mulut.

Melakukan pencabutan gigi sulung dan 
permanen (C4,P5,A4).
Melakukan bedah minor sederhana pada 
jaringan lunak dan keras (C4,P5,A4).
Melakukan tindakan bedah preprostetik 
sederhana (C4,P5,A4).
Menanggulangi komplikasi pasca bedah 
minor (C4,P5,A4).

Melakukan perawatan 
non bedah pada lesi 
jaringan lunak mulut.

Mengelola lesi-lesi jaringan lunak mulut 
yang sederhana (C4,P4,A4).
Memelihara kesehatan jaringan lunak mulut 
pada pasien dengan kompromis medik 
ringan (C4,P4,A4).
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Melakukan perawatan 
kelainan sendi 
temporoman dibular 
dan oklusi dental.

Melakukan terapi kelainan oklusi dental 
yang sederhana (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan kelainan oklusi 
dengan coronoplasty (C4,P4,A4).
Melakukan tahap awal perawatan TMJ non 
bedah kelainan sendi temporomandibular 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
prostodontik pada 
pasien anak dan 
dewasa.

Melakukan perawatan kasus gigi tiruan 
cekat, gigi tiruan sebagian, gigi tiruan penuh 
sederhana (C3,P3,A3).
Memilih gigi penyangga untuk pembuatan 
gigi tiruan tetap dan lepasan (C4,P3,A4).
Menanggulangi masalah-masalah pasca 
pemasangan gigi tiruan (C3,P3,A3).

M e n g e l o l a 
kegawatdaruratan di 
bidang kedokteran 
gigi.

Mengelola kegawatdaruratan gigi dan mulut 
berbagai usia (C3,P3,A3).
Mengelola kegawatdaruratan akibat 
penggunaan obat (C3,P3,A3).
Mengelola kegawatdaruratan akibat trauma 
di rongga mulut pada pasien segala tingkatan 
usia (C3,P3,A3).
Melakukan tindakan darurat medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A3).

Bekerja dalam tim 
secara efektif dan 
efisien untuk mencapai 
kesehatan gigi dan 
mulut yang prima.

Bekerja sama secara terintegrasi di antara 
berbagai bidang ilmu kedokteran gigi dalam 
melakukan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut yang prima (C3,P3,A3)
Melaksanakan kerjasama dalam tim secara 
profesional (C3,P3,A3).
Melakukan rujukan kepada sejawat yang 
lebih kompeten secara interdisiplin dan 
intradisiplin (C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
penyakit/ kelainan 
periodontal.

Melakukan perawatan awal penyakit/ 
kelainan periodontal (C4,P4,A4).
Mengendalikan faktor etiologi sekunder 
pada kelainan periodontal (C3,P3,A3).
Melakukan prosedur kuretase, flep operasi, 
dan gingivektomi sederhana pada kasus 
kelainan periodontal dengan kerusakan 
tulang mencapai tidak lebih dari sepertiga 
akar bagian koronal (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan dan 
pemeliharaan jaringan periodonsium 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
ortodonsia pada pasien 
anak dan dewasa.

Melakukan pencegahan maloklusi dental 
(C3,P4,A3).
Memastikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil perawatan 
(C3,P4,A3).
Melakukan perawatan maloklusi dental 
(C3,P4,A4).

Melakukan perawatan 
bedah sederhana pada 
jaringan keras dan 
lunak mulut.

Melakukan pencabutan gigi sulung dan 
permanen (C4,P5,A4).
Melakukan bedah minor sederhana pada 
jaringan lunak dan keras (C4,P5,A4).
Melakukan tindakan bedah preprostetik 
sederhana (C4,P5,A4).
Menanggulangi komplikasi pasca bedah 
minor (C4,P5,A4).

Melakukan perawatan 
non bedah pada lesi 
jaringan lunak mulut.

Mengelola lesi-lesi jaringan lunak mulut 
yang sederhana (C4,P4,A4).
Memelihara kesehatan jaringan lunak mulut 
pada pasien dengan kompromis medik 
ringan (C4,P4,A4).

Domain V : Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan 

gigi dan mulut yang prima.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

14.   Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 
(C4,P3,A4)

M e n d i a g n o s i s 
masalah kesehatan 
gigi dan mulut 
masyarakat.

Menilai kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
dengan menggunakan data hasil survei, data 
epidemiologi &evidence-based dentistry 
(C4,P3,A3).
Mengidentifikasi faktor resiko yang berkaitan 
dengan masalah kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat (C1,P3,A3).
Merencanakan program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat berdasarkan prioritas masalah 
(C4,P3,A4).

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
masyarakat.

Mengkomunikasikan program kesehatan gigi 
dan mulut masyarakat (C3,P3,A3).
Menerapkan strategi promotif dan preventif 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Menganalisis program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat yang telah dilaksanakan 
(C4,P3,A3).
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Melakukan perawatan 
kelainan sendi 
temporoman dibular 
dan oklusi dental.

Melakukan terapi kelainan oklusi dental 
yang sederhana (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan kelainan oklusi 
dengan coronoplasty (C4,P4,A4).
Melakukan tahap awal perawatan TMJ non 
bedah kelainan sendi temporomandibular 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
prostodontik pada 
pasien anak dan 
dewasa.

Melakukan perawatan kasus gigi tiruan 
cekat, gigi tiruan sebagian, gigi tiruan penuh 
sederhana (C3,P3,A3).
Memilih gigi penyangga untuk pembuatan 
gigi tiruan tetap dan lepasan (C4,P3,A4).
Menanggulangi masalah-masalah pasca 
pemasangan gigi tiruan (C3,P3,A3).

M e n g e l o l a 
kegawatdaruratan di 
bidang kedokteran 
gigi.

Mengelola kegawatdaruratan gigi dan mulut 
berbagai usia (C3,P3,A3).
Mengelola kegawatdaruratan akibat 
penggunaan obat (C3,P3,A3).
Mengelola kegawatdaruratan akibat trauma 
di rongga mulut pada pasien segala tingkatan 
usia (C3,P3,A3).
Melakukan tindakan darurat medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A3).

Bekerja dalam tim 
secara efektif dan 
efisien untuk mencapai 
kesehatan gigi dan 
mulut yang prima.

Bekerja sama secara terintegrasi di antara 
berbagai bidang ilmu kedokteran gigi dalam 
melakukan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut yang prima (C3,P3,A3)
Melaksanakan kerjasama dalam tim secara 
profesional (C3,P3,A3).
Melakukan rujukan kepada sejawat yang 
lebih kompeten secara interdisiplin dan 
intradisiplin (C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
penyakit/ kelainan 
periodontal.

Melakukan perawatan awal penyakit/ 
kelainan periodontal (C4,P4,A4).
Mengendalikan faktor etiologi sekunder 
pada kelainan periodontal (C3,P3,A3).
Melakukan prosedur kuretase, flep operasi, 
dan gingivektomi sederhana pada kasus 
kelainan periodontal dengan kerusakan 
tulang mencapai tidak lebih dari sepertiga 
akar bagian koronal (C3,P3,A3).
Menindaklanjuti hasil perawatan dan 
pemeliharaan jaringan periodonsium 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
ortodonsia pada pasien 
anak dan dewasa.

Melakukan pencegahan maloklusi dental 
(C3,P4,A3).
Memastikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil perawatan 
(C3,P4,A3).
Melakukan perawatan maloklusi dental 
(C3,P4,A4).

Melakukan perawatan 
bedah sederhana pada 
jaringan keras dan 
lunak mulut.

Melakukan pencabutan gigi sulung dan 
permanen (C4,P5,A4).
Melakukan bedah minor sederhana pada 
jaringan lunak dan keras (C4,P5,A4).
Melakukan tindakan bedah preprostetik 
sederhana (C4,P5,A4).
Menanggulangi komplikasi pasca bedah 
minor (C4,P5,A4).

Melakukan perawatan 
non bedah pada lesi 
jaringan lunak mulut.

Mengelola lesi-lesi jaringan lunak mulut 
yang sederhana (C4,P4,A4).
Memelihara kesehatan jaringan lunak mulut 
pada pasien dengan kompromis medik 
ringan (C4,P4,A4).

Domain V : Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan 

gigi dan mulut yang prima.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

14.   Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 
(C4,P3,A4)

M e n d i a g n o s i s 
masalah kesehatan 
gigi dan mulut 
masyarakat.

Menilai kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
dengan menggunakan data hasil survei, data 
epidemiologi &evidence-based dentistry 
(C4,P3,A3).
Mengidentifikasi faktor resiko yang berkaitan 
dengan masalah kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat (C1,P3,A3).
Merencanakan program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat berdasarkan prioritas masalah 
(C4,P3,A4).

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
masyarakat.

Mengkomunikasikan program kesehatan gigi 
dan mulut masyarakat (C3,P3,A3).
Menerapkan strategi promotif dan preventif 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Menganalisis program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat yang telah dilaksanakan 
(C4,P3,A3).

Melakukan perawatan 
kelainan sendi 
temporoman dibular 
dan oklusi dental.

Melakukan terapi kelainan oklusi dental 
yang sederhana (C3,P3,A3).
Melakukan perawatan kelainan oklusi 
dengan coronoplasty (C4,P4,A4).
Melakukan tahap awal perawatan TMJ non 
bedah kelainan sendi temporomandibular 
(C3,P3,A3).

Melakukan perawatan 
prostodontik pada 
pasien anak dan 
dewasa.

Melakukan perawatan kasus gigi tiruan 
cekat, gigi tiruan sebagian, gigi tiruan penuh 
sederhana (C3,P3,A3).
Memilih gigi penyangga untuk pembuatan 
gigi tiruan tetap dan lepasan (C4,P3,A4).
Menanggulangi masalah-masalah pasca 
pemasangan gigi tiruan (C3,P3,A3).

M e n g e l o l a 
kegawatdaruratan di 
bidang kedokteran 
gigi.

Mengelola kegawatdaruratan gigi dan mulut 
berbagai usia (C3,P3,A3).
Mengelola kegawatdaruratan akibat 
penggunaan obat (C3,P3,A3).
Mengelola kegawatdaruratan akibat trauma 
di rongga mulut pada pasien segala tingkatan 
usia (C3,P3,A3).
Melakukan tindakan darurat medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A3).

Bekerja dalam tim 
secara efektif dan 
efisien untuk mencapai 
kesehatan gigi dan 
mulut yang prima.

Bekerja sama secara terintegrasi di antara 
berbagai bidang ilmu kedokteran gigi dalam 
melakukan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut yang prima (C3,P3,A3)
Melaksanakan kerjasama dalam tim secara 
profesional (C3,P3,A3).
Melakukan rujukan kepada sejawat yang 
lebih kompeten secara interdisiplin dan 
intradisiplin (C3,P3,A3).

Domain V : Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan 

gigi dan mulut yang prima.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

14.   Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 
(C4,P3,A4)

M e n d i a g n o s i s 
masalah kesehatan 
gigi dan mulut 
masyarakat.

Menilai kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
dengan menggunakan data hasil survei, data 
epidemiologi &evidence-based dentistry 
(C4,P3,A3).
Mengidentifikasi faktor resiko yang berkaitan 
dengan masalah kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat (C1,P3,A3).
Merencanakan program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat berdasarkan prioritas masalah 
(C4,P3,A4).

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
masyarakat.

Mengkomunikasikan program kesehatan gigi 
dan mulut masyarakat (C3,P3,A3).
Menerapkan strategi promotif dan preventif 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Menganalisis program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat yang telah dilaksanakan 
(C4,P3,A3).
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M e n g u p a y a k a n 
teknologi informasi 
untuk kepentingan 
p e l a y a n a n 
k e s e h a t a n 
masyarakat.

Memahami penggunaan/ pemanfaatan 
teknologi informasi untuk program kesehatan 
gigi dan mulut masyarakat (C2,P2,A2).
Memahami penggunaan teknologi informasi 
untuk penelusuran informasi dan sumber 
belajar di bidang kesehatan gigi masyarakat 
(C2,P2,A2).
Memahami penggunaan teknologi informasi 
untuk pengumpulan dan pengolahan data di 
bidang kesehatan gigi masyarakat (C2,P2,A2).

Bekerja dalam tim 
serta membuat 
jejaring kerja 
(networking) yang 
efektif dan efisien 
dalam usaha 
menuju kesehatan 
gigi dan mulut 
yang optimal.

Melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan 
dan masyarakat, dalam upaya mencapai 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang 
optimal (C3,P3,A3).
Melaksanakan jejaring kerja dalam pelaksanaan 
program kesehatan gigi mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Melakukan kerjasama dan jejaring kerja dengan 
masyarakat, dan instansi terkait dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat (C3,P3,A3).

15.   Manajemen Perilaku (C4,P3,A3)

Domain V : Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan 

gigi dan mulut yang prima.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

14.   Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 
(C4,P3,A4)

M e n d i a g n o s i s 
masalah kesehatan 
gigi dan mulut 
masyarakat.

Menilai kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
dengan menggunakan data hasil survei, data 
epidemiologi &evidence-based dentistry 
(C4,P3,A3).
Mengidentifikasi faktor resiko yang berkaitan 
dengan masalah kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat (C1,P3,A3).
Merencanakan program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat berdasarkan prioritas masalah 
(C4,P3,A4).

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
masyarakat.

Mengkomunikasikan program kesehatan gigi 
dan mulut masyarakat (C3,P3,A3).
Menerapkan strategi promotif dan preventif 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Menganalisis program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat yang telah dilaksanakan 
(C4,P3,A3).
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M e n g u p a y a k a n 
teknologi informasi 
untuk kepentingan 
p e l a y a n a n 
k e s e h a t a n 
masyarakat.

Memahami penggunaan/ pemanfaatan 
teknologi informasi untuk program kesehatan 
gigi dan mulut masyarakat (C2,P2,A2).
Memahami penggunaan teknologi informasi 
untuk penelusuran informasi dan sumber 
belajar di bidang kesehatan gigi masyarakat 
(C2,P2,A2).
Memahami penggunaan teknologi informasi 
untuk pengumpulan dan pengolahan data di 
bidang kesehatan gigi masyarakat (C2,P2,A2).

Bekerja dalam tim 
serta membuat 
jejaring kerja 
(networking) yang 
efektif dan efisien 
dalam usaha 
menuju kesehatan 
gigi dan mulut 
yang optimal.

Melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan 
dan masyarakat, dalam upaya mencapai 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang 
optimal (C3,P3,A3).
Melaksanakan jejaring kerja dalam pelaksanaan 
program kesehatan gigi mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Melakukan kerjasama dan jejaring kerja dengan 
masyarakat, dan instansi terkait dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat (C3,P3,A3).

15.   Manajemen Perilaku (C4,P3,A3)

Domain V : Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan 

gigi dan mulut yang prima.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

14.   Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 
(C4,P3,A4)

M e n d i a g n o s i s 
masalah kesehatan 
gigi dan mulut 
masyarakat.

Menilai kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
dengan menggunakan data hasil survei, data 
epidemiologi &evidence-based dentistry 
(C4,P3,A3).
Mengidentifikasi faktor resiko yang berkaitan 
dengan masalah kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat (C1,P3,A3).
Merencanakan program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat berdasarkan prioritas masalah 
(C4,P3,A4).

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
masyarakat.

Mengkomunikasikan program kesehatan gigi 
dan mulut masyarakat (C3,P3,A3).
Menerapkan strategi promotif dan preventif 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Menganalisis program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat yang telah dilaksanakan 
(C4,P3,A3).

M e n g u p a y a k a n 
teknologi informasi 
untuk kepentingan 
p e l a y a n a n 
k e s e h a t a n 
masyarakat.

Memahami penggunaan/ pemanfaatan 
teknologi informasi untuk program kesehatan 
gigi dan mulut masyarakat (C2,P2,A2).
Memahami penggunaan teknologi informasi 
untuk penelusuran informasi dan sumber 
belajar di bidang kesehatan gigi masyarakat 
(C2,P2,A2).
Memahami penggunaan teknologi informasi 
untuk pengumpulan dan pengolahan data di 
bidang kesehatan gigi masyarakat (C2,P2,A2).

Bekerja dalam tim 
serta membuat 
jejaring kerja 
(networking) yang 
efektif dan efisien 
dalam usaha 
menuju kesehatan 
gigi dan mulut 
yang optimal.

Melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan 
dan masyarakat, dalam upaya mencapai 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang 
optimal (C3,P3,A3).
Melaksanakan jejaring kerja dalam pelaksanaan 
program kesehatan gigi mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).
Melakukan kerjasama dan jejaring kerja dengan 
masyarakat, dan instansi terkait dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat (C3,P3,A3).

15.   Manajemen Perilaku (C4,P3,A3)

Memahami konsep 
perilaku kesehatan 
individu dan 
masyarakat di 
bidang kedokteran 
gigi.

Mengidentifkasi perilaku kesehatan individu, 
keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan 
gigi dan mulut (C1,P3,A3).
Memotivasi perilaku hidup sehat individu, 
keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan 
gigi dan mulut (C3,P3,A3).
Menerapkan metode pendekatan untuk 
mengubah perilaku kesehatan gigi dan mulut 
individu serta masyarakat (C3,P3,A3).
Membuat penilaian perubahan perilaku 
kesehatan gigi dan mulut individu serta 
masyarakat (C4,P3,A3).
Mampu menjabarkan upaya mengubah 
kebiasaan masyarakat dari berorientasi kuratif 
menjadi preventif (C2,P3,A3).

Domain VI : Manajemen Praktik Kedokteran Gigi
Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik 

kedokteran gigi

K o m p e t e n s i 
Utama Kompetensi Penunjang

16.   Manajemen Praktik dan Lingkungan Kerja (C3,P3,A3)

M e n a t a 
manajemen praktik 
serta tatalaksana 
lingkungan kerja 
praktik kedokteran 
gigi.

Memahami manajemen praktik dan tatalaksana 
sesuai standar pelayanan kedokteran gigi 
(C2,P3,A3).
Membuat perencanaan praktik kedokteran gigi 
yang efektif dan efisien (C3,P3,A3).
Menjelaskan pengorganisasian dalam 
menjalankan praktik (C2,P3,A3).
Menjelaskan cara memantau dan mengevaluasi 
praktik (C2,P3,A3).
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M e n a t a 
lingkungan kerja 
kedokteran gigi 
secara ergonomik 
dan prinsip 
keselamatan kerja.

Menjelaskan lingkungan kerja yang sehat sesuai 
dengan prinsip ergonomik (C2,P3,A3).
Menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan 
kerja (C3,P3,A3).
Mengelola dampak praktik terhadap lingkungan 
sekitar (C3,P3,A3).

M e n e r a p k a n 
prinsip dasar 
p e n g e l o l a a n 
praktik dan 
h u b u n g a n n y a 
dengan aspek 
sosial.

Melakukan prosedur prawatan gigi yang tepat 
bersama-sama dengan tenaga medis lainnya 
(C3,P3,A3).
Melakukan komunikasi secara efektif dan 
bertanggungjawab secara lisan maupun tulisan 
dengan tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat 
(C3,P3,A3).

A. KURIKULUM
Program Studi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM mulai Tahun 

Ajaran 2016/2017 mengacu pada Undang-Undang No 20 tahun 
2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). 
Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran Gigi Fakultas 
Kedoakteran Gigi UGM adalah kurikulum berbasis kompetensi dan 
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, 
potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter Gigi. Pelaksanaan 
Kurikulum Terintegrasi di Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM 
telah disetujui oleh Senat FKG UGM pada tanggal 30 Mei 2016

Proses pendidikan di Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM 
dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada 
mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat 
serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terintegrasi secara 
horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematik. Proses 
pendidikan profesi dilakukan berbasis praktik yang komprehensif dan 
terintegrasi dengan akademik, melibatkan mahasiswa pada kegiatan 
pelayanan kesehatan di bawah supervisi.
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M e n a t a 
lingkungan kerja 
kedokteran gigi 
secara ergonomik 
dan prinsip 
keselamatan kerja.

Menjelaskan lingkungan kerja yang sehat sesuai 
dengan prinsip ergonomik (C2,P3,A3).
Menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan 
kerja (C3,P3,A3).
Mengelola dampak praktik terhadap lingkungan 
sekitar (C3,P3,A3).

M e n e r a p k a n 
prinsip dasar 
p e n g e l o l a a n 
praktik dan 
h u b u n g a n n y a 
dengan aspek 
sosial.

Melakukan prosedur prawatan gigi yang tepat 
bersama-sama dengan tenaga medis lainnya 
(C3,P3,A3).
Melakukan komunikasi secara efektif dan 
bertanggungjawab secara lisan maupun tulisan 
dengan tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat 
(C3,P3,A3).

A. KURIKULUM
Program Studi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM mulai Tahun 

Ajaran 2016/2017 mengacu pada Undang-Undang No 20 tahun 
2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). 
Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran Gigi Fakultas 
Kedoakteran Gigi UGM adalah kurikulum berbasis kompetensi dan 
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, 
potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter Gigi. Pelaksanaan 
Kurikulum Terintegrasi di Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM 
telah disetujui oleh Senat FKG UGM pada tanggal 30 Mei 2016

Proses pendidikan di Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM 
dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada 
mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat 
serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terintegrasi secara 
horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematik. Proses 
pendidikan profesi dilakukan berbasis praktik yang komprehensif dan 
terintegrasi dengan akademik, melibatkan mahasiswa pada kegiatan 
pelayanan kesehatan di bawah supervisi.

Program Studi Pendidikan Dokter Gigi terdiri atas 2 jenjang, yaitu 
Jenjang Akademik dan Jenjang  Profesi. Jumlah Satuan Kredit Semester 
(sks) untuk jenjang akademik adalah 144 sks dan beberapa matakuliah 
pilihan yang dapat ditempuh dalam 8 semester, dan jenjang Profesi 
terdiri dari 36 sks yang ditempuh dalam 4 semester. Kurikulum untuk 
jenjang Akademik (Sarjana Kedokteran Gigi) terdiri dari topik bahasan 
yang terdistribusi dalam tiap semester. 

1. Distribusi Matakuliah dalam semester:
1. Semester I =  18 sks
2. Semester II =  18 sks
3. Semester III =  19 sks
4. Semester IV =  22 sks
5. Semester V =  22 sks
6. Semester VI =  22 sks
7. Semester VII =  16 sks
8. Semester VIII =    7 sks 
 Jumlah total  = 144 sks

2. Topik pada tiap semester

Semester Tema Integrasi Topik sks

I

Dasar Ilmu 
K e d o k t e r a n , 
Behaviour dan 
Humaniora

1
Humaniora dan Dasar-
dasar  pelayanan kesehatan 
masyarakat, bahasa 

6

2 Biologi Sel dan Molekuler 3

3 Sistem Tubuh Manusia 6

4 Homeostasis dan relevansi 
klinis 3
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II Dasar Ilmu 
Kedokteran Gigi

1 Tumbuh kembang 
dentokraniofasial 4

2 Homeostasis dan Fungsi 
rongga mulut 4

3 Teknologi dan Material 
KG 6

4 DVI dan Pilihan 4

III

Normal  jaringan 
oral (lunak dan 
keras); inflamasi, 
i n f e k s i , 
karies, dan 
penyembuhan 
jaringan oral serta 
Kedokteran Gigi 
P e n c e g a h a n /
Pre-/ Paraclinical 
Sciences

1 Mukosa dan jaringan 
periodontal 2

2 Sendi rahang, tulang rahang 
dan pergerakan  gigi 2

3 Jejas dan pemulihan 
jaringan 8

4

1. Karies, pulpitis dan 
Penyakit Periapikal

2. Pencegahan dan Promosi 
Kesehatan Gigi

3. Pilihan

7

IV

K e l a i n a n 
dan Penyakit 
jaringan oral, 
B i o m e k a n i k a  
jaringan keras 
oral,  Forensik, 
dan Kedokteran 
Klinis serta 
P r i n s i p 
Diagnosis dan 
T r e a t m e n t 
Planning

1 Kelainan jaringan lunak 
oral dan sekitarnya 3

2 Kelainan jaringan keras 
oral 5

3 Ilmu Kedokteran Klinis 9

4

Pengorganisasian dan 
kebijakan publik 
Odontologi Forensik 
Prinsip diagnosis dan 
treatment planning

5
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V

D a s a r 
K e t r a m p i l a n 
Klinik /
P a r a c l i n i c a l 
Sciences

1
Diagnosis dan treatmen 
kelainan jaringan lunak 
(mukosa) 

7

2

Diagnosis dan treatmen 
kelainan jaringan lunak 
(gingiva, jaringan 
periodontal dan pulpa) 

6

3
Diagnosis dan treatmen 
kelainan jaringan  keras 
(gigi) 

9

VI

P e n u n j a n g 
K e t r a m p i l a n 
Klinik I , dan 
K e s e h a t a n 
M a s y a r a k a t , 
Etika dan metode 
riset 

1
Diagnosis dan treatmen 
kelainan jaringan  keras 
(tulang) 

9

2 Penulisan dan penelusuran 
karya ilmiah bermutu 5

3

Profesionalisme dan 
Manajemen
I n t e r p r o f e s i o n a l i s m e 
education

8

VII

P e n u n j a n g 
K e t r a m p i l a n 
Klinik II /Clinical 
Sciences

1

Agama
Special care 
(Penatalaksanaan pasien 
berkebutuhan khusus, 
lansia dan medik 
kompromis)
Penatalaksanaan dental 
emergency dan BLS

7

2
Sistem stomatognasi 
Estetic Dentistry
Skill Lab

9
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VIII

P e n i n g k a t a n 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Skripsi

Skipsi dan KKN 7

Total 144

3. Matakuliah Pilihan

No Matakuliah SKS

1 Hipnodonsia 1

2 Akupunktur 1

3 Teknologi Riset Dasar di Kedokteran Gigi 1

4 Fotografi dalam Kedokteran Gigi 1

5 Herbal Medicine dan Pemanfaatan bahan lokal di 
KG 1

6 Kewirausahaan 1

7 Bahasa Asing (selain Bahasa Inggris) 1

8 Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

 Jumlah 8

4. Deskripsi Topik 
1. Humaniora dan Dasar-dasar  pelayanan kesehatan masyarakat, 

bahasa
Topik Humaniora dan Dasar-dasar  pelayanan kesehatan 
masyarakat, bahasa merupakan mata kuliah wajib pada 
semester pertama dengan bobot 6 SKS terdiri dari kuliah 
dengan waktu proses pembelajaran selama 4,5 minggu. Topik 
bahasan ini merupakan integrasi dari matakuliah Pendidikan 
Pancasila, Kewarganegaraan, Psikologi KG, Sosiologi KG, 
Demografi dan Bahasa Inggris.
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2. Biologi Sel dan Molekuler
Topik Biologi Sel dan Molekuler merupakan mata kuliah pada 
semester pertama dengan bobot 3 SKS untuk kuliah dan waktu 
proses pembelajaran selama 2 minggu. Topik bahasan ini 
merupakan integrasi dari matakuliah Biologi sel dan molekuler, 
Genetika, Kimia, Biologi Mulut III, Mikrobiologi dan Biokimia. 
Topik ini mempelajari: 1) konsep dasar tentang sel, struktur dan 
fungsi sel dengan pendekatan molekuler, yang meliputi hirarki 
organisasi sel, struktur sel dan fungsi komponen penyusun 
sel, metabolisme sel, materi genetik (DNA dan RNA) dan 
koordinasi di dalam sel yang melibatkan protein dan materi 
genetik dalam sistem kehidupan sel, pembelahan sel dan 
kontrol siklus sel, serta teknik-teknik dasar yang digunakan 
dalam penelitian biologi sel dan molekuler, dengan tinjauan 
aspek kimia dan biokimia sebagai ilmu yang mendasari; 2) 
aspek seluler dan molekuler mikroorganisme (bakteri, virus, 
jamur); dan 3) konsep-konsep dan aplikasi genetika dalam 
kedokteran gigi.

3. Sistem Tubuh Manusia
Topik Sistem Tubuh Manusia merupakan mata kuliah pada 
semester pertama dengan bobot 6 SKS, terdiri dari 4 SKS kuliah 
dan 2 SKS praktikum dengan waktu proses pembelajaran 
selama 4,5 minggu. Topik bahasan ini merupakan integrasi 
dari matakuliah Anatomi, Histologi, Fisiologi, Biokimia dan 
Mikrobiologi. Topik sistem tubuh manusia berisi materi-materi 
bahasan mengenai terminologi, embriologi, sistem skeletal, 
sistem integumentum, sistem muskularis, sistem artikularis, 
sistem nervus, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem 
limfa dan imun, sistem respirasi, sistem digesti dan sistem 
urogenital yang ditinjau dari aspek anatomi, histologi, fisiologi, 
biokimia dan mikrobiologi.

4. Homeostasis dan relevansi klinis
Topik Homeostasis dan relevansi klinis adalah mata kuliah 
wajib pada semester pertama dengan bobot 3 SKS, terdiri 
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dari 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum dengan waktu 
proses pembelajaran selama 3 minggu. Topik bahasan ini 
merupakan integrasi dari matakuliah Fisiologi dan Biokimia. 
Topik ini membahas tentang bagaimana organ dan jaringan 
tubuh melaksanakan berbagai fungsi untuk membantu 
mempertahankan kondisi yang konstan dikaitkan dengan 
kondisi di klinis

5. Tumbuh kembang dentokraniofasial
Tumbuh Kembang Dentokraniofasial merupakan matakuliah 
integrasi semester II topik 1 yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 
2 SKS Praktikum serta skill lab dari matakuliah Anatomi Gigi, 
Biologi Oral dan Radiologi Dental. Waktu proses pembelajaran 
selama 3 minggu. Anatomi Gigi mempelajari pembentukan 
desidui dan hingga pergantian gigi menjadi gigi permanen, 
meliputi tahap pembentukan, waktu erupsi gigi desidui dan 
permanen, morfologi gigi hingga kelainan gigi permanen. 
Sebelum morfologi gigi dijelaskan mahasiswa dibekali dengan 
klasifikasi sistematika penulisan gigi.Biologi Oral menjelaskan 
struktur jaringan gigi dan pulp dentin complex, interaksi 
seluler perkembangan gigi. Permeabilitas gigi, dentin primer 
dan sekunder.Radiologi Dental menjelaskan Radiologi Dental 
dan Perkembangan Terminologi Radiologi.
Praktikum integrasi dan skill lab berupa pendalaman materi 
morfologi gigi dengan materi praktikum pengukiran gips 
meliputi gigi anterior rahang atas dan bawah, gigi Premolar 
atas dan bawah serta Molar atas dan bawah.

6. Homeostasis dan Fungsi rongga mulut
Homeostasis dan Fungsi Rongga Mulut merupakan 
matakuliahintegrasi semester II topik 2 yang terdiri dari 2 SKS 
kuliah dan 2 SKS Praktikum dari matakuliah Anatomi, Faal, 
Biokimia, dan Biologi Oral. Waktu proses pembelajaran 
selama 3 minggu.
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Anatomi mempelajari cavitas oris, TMJ, Laring Pharing, 
Auris, Orbita, Nasus dan sinus parasanasalis, Inervasi dan 
vaskularisasi leher dan kepala, musculoskeletal.
Faal mempelajari tentang bicara/fonasi, pengunyahan, 
penelanan dan pengecapan.
Biokimia mempelajari homeostasis rongga mulut 
(keseimbangan asam basa dalam rongga mulut)
Biologi Oral menjelaskan mengenai aspek biologis dan 
fisiologis saliva dan cairan sulkus gingival, mikroflora normal 
dan cairan rongga mulut, pembentukan biofilm, plak dan 
kalkulus, serta efek penuaan pada cairan rongga mulut.
Praktikum Anatomi mempelajari mengenai Anatomi Cavitas 
Oris, Musculoskeletal Leher Kepala, Inervasi leher dan kepala, 
Laring, Pharing, Nasus dan Sinus paranasalis, Orbita dan 
Auris.
Praktikum Biologi Oral mempelajari mengenai pH dan laju 
aliran saliva, Pengukuran volume cairan krevikuler gingiva 
(GCF), Isolasi bakteri saliva/plak, Electrophoresis, Prosedur 
pengambilan sampel dari rongga mulut : identifikasi dan kultur 
Candida albicans.

7. Teknologi dan Material KG
Teknologi dan Material KG merupakan matakuliahintegrasi 
semester II topik 3 yang terdiri dari 4 SKS kuliah dan 1 SKS 
Praktikum serta 1 SKS Skill Lab dari matakuliah Fisika, Kimia, 
Biomaterial, Radiologi, Teknologi diagnosis dan digital. Waktu 
proses pembelajaran selama 5 minggu.
Fisika mempelajari tentang Fisika mekanis (biomekanika), 
Fluida (viskositas), Bunyi (Prinsip kerja Stetoskop, Ultrasonic), 
Optika (Prinsip Mikroskop dan Spektroskop), Gelombang 
elektromagnetik (X-Ray, CT-Scan, Laser Doppler, dsb.).
Kimia mempelajari Ikatan Kimia, Pengenalan senyawa (Struktur 
dan sifat), Larutan (pembuatan larutan konsentrasi tertentu, 
kontrol pH dll), Pengenalan kimia organik (gugus fungsi, 
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penamaan, isomer, reaksi organik), Pengenalan polimer dan 
komposit. 
Biomaterial mempelajari mengenai Analisis Material (Analisis 
pemilihan material, Standar dan Spesifikasi material), Sifat dan 
uji material (Fisis, Mekanis, kimia, biologis/ biokompatibilitas), 
Struktur dan reaksi kimia  material (logam, polimer, keramik, 
komposit), Pengembangan Material Baru.
Radiologi mendalami materi tentang Efek dan dosis radiasi, 
Proteksi radiasi di  kedokteran gigi, Radiografi periapikal, 
oklusal, panoramic, dan skull projection serta Prosesing 
radiografi analog dan digital.
Teknologi diagnosis dan digital mempelajari tentang Teknologi 
dalam diagnosis dan investigasi, Digital dentistry dan fotografi 
oral.
Praktikum Biomaterial memepelajari tentang Uji sifat mekanis 
material :  uji kompresi gips, Uji waktu setting material dan 
Uji recovery from deformation material, Uji deformasi wax 
dan Uji heat treatment material, Uji arus galvanik dan Uji 
perlekatan mikroorganisme pada material serta Uji ekspansi 
material.
Pada topik integrasi ini juga akan dipelajari praktikum 
Radiologi dan Pengenalan dental chair serta posisi operator.

8.	 Disaster	Victim	Identification	(DVI)
Disaster Victim Identification (DVI) merupakan matakuliah 
wajib semester II topik 4 yang terdiri dari 2 SKS kuliah. Waktu 
proses pembelajaran selama 1 minggu.

9. Mukosa dan jaringan periodontal
Mukosa dan jaringan periodontal merupakan matakuliah 
terintegrasi semester III topik 1 yang terdiri dari 2 SKS kuliah. 
Waktu proses pembelajaran selama 1 minggu. Topik ini sebagai 
matakuliah terintegrasi dari Biologi Oral dan Periodontologi 
Dasar.
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Biologi Oral akan mendalami materi mengenai Biologi 
normaljaringan periodontal, Biologi normal mukosa oral, 
Proses penuaan mukosa oral, Proses penyembuhan luka 
mukosa oral, dan Biologi penuaan jaringan periodontal
Periodontologi Dasar mempelajari tentang Jaringan periodontal 
normal terdiri dari Gingivadan The attachment apparatus; 
Pertahanan jaringan periodontal secara mekanisdan kimiawi

10. Sendi rahang, tulang rahang dan pergerakan gigi
Sendi rahang, tulang rahang dan pergerakan gigi merupakan 
matakuliah terintegrasi semester III topik 2 yang terdiri dari 
2 SKS kuliah. Waktu proses pembelajaran selama 1 minggu. 
Topik ini sebagai matakuliah terintegrasi dari Biologi Oral dan 
Ortodonsia.
Biologi Oral akan mempelajari mengenai Respons biologi 
jaringan periodontal terhadap perubahan posisi gigi, 
Remodeling jaringan periodontal, Aspek biologi tulang dan 
sendi rahang, Aspek cellular pada penyembuhan serta Penuaan 
tulang dan sendi rahang.
Ortodonsia mempelajari tentang Remodeling ortodontik 
meliputi Reaksi jaringan pendukung gigi dan Kekuatan 
ortodontik; Etiologi mal oklusi terdiri dari Komponen 
dentofasial penyebab utama maloklusi, Faktor-faktor ekstermal 
dan internal penyebab maloklusi, Kebiasaan jelek atau bad 
habit penyebab mal oklusi; Proses mekanisme dan akibat 
kebiasaan jelek terhadap terjadinya maloklusi

11. Jejas dan pemulihan jaringan
Jejas dan pemulihan jaringan merupakan matakuliah 
terintegrasi semester III topik 3 yang terdiri dari 5 SKS kuliah 
dan 3 sks praktikum serta skill lab. Waktu proses pembelajaran 
selama 7 minggu. Topik ini sebagai matakuliah terintegrasi dari 
Biologi Oral, Mikrobiologi,  IPM, BM, Farmasi, Farmakologi, 
Patologi Anatomi, Patologi Klinik dan Parasitologi.
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Patologi Anatomi mempelajari mengenai Jejas dan adaptasi 
sel, Inflamasi dan infeksi, Nyeri (mekanisme dan patofisiologi) 
dan Gangguan hemodinamika serta Dasar Neoplasma
Biokimia mendalami mengenai Protein plasma dan 
Immunoglobulin
Biologi Oral mempelajari mengenai Sistim immunitas tubuh, 
Immunologi oral, Hipersensitivitas oral dan Immunitas 
mukosa
Farmakologi mengenai Farmakodinamika, Farmakokinetika, 
Analgetika (NSAID, SAID), Immunomodulator, Antibiotika, 
Anastesi lokal, Obat kardiovaskular, Anti depresan, anti 
anxietas, sedatif, hipnotik, Anti koagulan, Toksikologi dan 
interaksi obat
Patologi Anatomi dan Bedah Mulut mengenai Dasar regenerasi 
jaringan lunak dan penyembuhan paska ekstraksi serta Dasar 
regenerasi jaringan keras dan Penyembuhan fraktur rahang.
Mikrobiologi mempelajari mengenai Penyakit infeksi, Infeksi 
bakteri, Infeksi nosokomial serta Sterilisasi dan disinfeksi 
Farmasi mempelajari Peresepan rasional, Regulasi dan 
penggolongan obat, Aksi obat, Berbagai sediaan obat di bidang 
Kedokteran Gigi, Aturan dosis.
Parasitologi mempelajari tentang Parasitologi umum dan Oral 
myasis
Praktikum dan Skill lab pada topik ini mengenai Patologi 
Anatomi, Bedah Mulut, Imunobiologi, Mikrobiologi, Farmasi, 
Farmakologi, Parasitologi.
Topik Praktikum Biologi Oral mengenai Proses penyembuhan 
jaringan mukosa oral dan Imunobiologi.
Skill Lab Biologi Oral mengenai Maturasi epitel (sitologi) 

12. a) Karies, pulpitis dan Penyakit Periapikal
Karies, pulpitis dan Penyakit Periapikalmerupakan sub topik 
semester III topik 4. Sub topik ini terintegrasi dari mata kuliah 
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Konservasi Gigi, Biologi Oral, Ilmu Kedokteran Gigi Anak 
(IKGA), Radiologi dan Biomaterial.
Konservasi Gigi mempelajari mengenai Karakteristik klinis 
karies, Klasifikasi kavitas dan karies (GV Black ; ICDAS 
;  Mount&Hum; ADA), Pathology dental caries (white spot 
lesion, arrested caries lession, occlusal caries, root surface 
caries), Hubungan penyakit pulpa dan penyakit periodontal, 
Pemeriksaan karies secara visual dan taktil, serta alat diagnostik 
lain dan Prinsip penghilangan jaringan karies
Biologi oral memepelajari tentang Bakteri kariogenik, 
Pathogenesis karies, pulpitis dan penyakit periapikal, 
Immunologi karies, Reparasi dan regenerasi dentin
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) mengenai Karies  pada 
anak antara lain rampan karies dan karies botol, Penyakit 
periapikal pada anak, Interpretasi radiologi pada periode 
tumbuh kembang.
Radiologi tentang Prinsip penilaian quality insurance, Teknik 
intraoral bitewing dan SLOB, Interpretasi karies dan kelainan 
periapikal.
Biomaterial mendalami materi SIK dan Komposit : fissure 
sealant

 b)Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi
Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi merupakan sub topik 
semester III topik 4. Sub topik ini terintegrasi dari mata kuliah 
Biologi Oral, Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA), Biomaterial 
dan Kedokteran Gigi Masyarakat (Ilmu Kedokteran Gigi 
Pencegahan, Edukasi/Promosi Kesehatan, Komunikasi dan 
Gizi).
Biologi Oral mempelajari tentang Pengaruh fluor  pada proses 
demineralisasi dan remineralisasi serta imunisasi karies.
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) mendalami materi Kontrol 
plak dari aspek klinis, Fluoridasi secara klinis, Fissure sealling, 
Enameloplasty, Caries risk assesment dalam klinik.
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Biomaterial mempelajari tentang Pasta gigi, Obat kumur, 
Chewing gum, Senyawa fluor
Kedokteran Gigi Masyarakat (Ilmu Kedokteran Gigi 
Pencegahan, Edukasi/Promosi Kesehatan, Komunikasi 
dan Gizi) mempelajari mengenai Konsep pencegahan, 
Modifikasi konsep penceahan, Fluor, Caries risk assessment, 
Periodontitis risk assessment, Preventive measures pada karies 
dan  periodontitis (individual, community, professional), Food 
safety, Healthy eating habits, Makro dan mikro mineral, 
Nutritional requirement through the life cycle, Interaksi nutrisi 
dan obat, Nutritional assessment, Aspek nutrisi pada alterasi 
rongga mulut, Aspek nutrisi pada karies gigi, Aspek nutrisi 
pada gingivitis dan penyakit periodontal. Aspek nutrisi pada 
bedah mulut, Prinsip edukasi, Perencanaan dalam edukasi 
dan promosi, Practical intervention instruction, Target group: 
Bumil, buteki, anak, lansia, dan berkebutuhan khusus, Model 
promosi dan edukasi kesehatan, Proses komunikasi dalam 
promosi kesehatan, Model komunikasi dalam edukasi dan 
promosi, Media komunikasi dalam promosi kesehatan.
Topik ini terdiri dari 5 SKS kuliah dan waktu proses 
pembelajaran selama 3 minggu.

13. Kelainan jaringan lunak oral dan sekitarnya
Kelainan jaringan lunak oral dan sekitarnya merupakan 
matakuliah terintegrasi semester VI topik 1 yang terdiri dari 
4 SKS kuliah. Waktu proses pembelajaran selama 2 minggu. 
Topik ini sebagai matakuliah terintegrasi Biologi Oral, 
Bedah Mulut, Ilmu Penyakit Mulut (IPM), Konservasi Gigi, 
Periodontologi Dasar, Instrumentasi dan Biopatologi Jaringan 
Periodontal (IBJP) dan Radiologi.
Biologi Oral mempelajari mengenai Bakteri periodontopatogen 
dan respon jaringan terhadap bakteri tersebut dan Diagnostik 
mikrobiologi oral.
Bedah Mulut tentang Tumor jinak dan ganas, Infeksi, Kelainan 
kelenjar ludah dan Kelainan kongenital. 
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Ilmu Penyakit Mulut (IPM) mendalami materi Kelainan 
herediter dan congenital, Infeksi, Jejas jaringan lunak mulut, 
Alergi dan kelainan imunologi, Tumor jaringan lunak mulut: 
epitel, jaringan ikat, pembuluh darah, otot, saraf dan kelenjar, 
Kista jaringan lunak, serta Kelainan/ penyakit degeneratif, 
metabolik dan defisiensi.
Konservasi Gigi mempelajari Kelainan dan penyakit pada  
pulpa dan periapikal 
Periodontologi Dasar serta Instrumentasi dan Biopatologi 
Jaringan Periodontal (IBJP) mendalami materi Etiologi lokal 
thd penyakit perio, Etiologi sistemik terhadap penyakit 
periodontal, Dampak infeksi periodontal terhadap tubuh, 
Penyakit gingival, Pembesaran gingiva, Infeksi akut gingival,  
Gingivitis deskuamasi, Penyakit gingiva berhubungan dengan 
sistemik,  Penyakit periodontal poket,  Periodontitis kronis, 
Periodontitis agresif,   Periodontal prepubertal dan Periodontitis 
karena faktor sistemik.
Radiologi tentang Interpretasi kelainan kelnjar ludah 

14. Kelainan jaringan keras oral
Kelainan jaringan keras oral merupakan matakuliah terintegrasi 
semester VI topik 2 dengan bobot 5 SKS terdiri dari 3 SKS 
kuliah dan 1 SKS Praktikum serta 1 SKS Skill Lab. Waktu 
proses pembelajaran selama 4.5 minggu. Topik ini sebagai 
matakuliah terintegrasi Bedah Mulut, Biomaterial, Konservasi, 
IKGA, Orthodonsi, Periodonsi dan Radiologi. 
Bedah Mulut mempelajari Trauma, Impaksi, Kista odonto-
genik dan non odontogenik, Kelainan jaringan keras non 
neoplasma, Pembedahan pra orto, pra konser, pra prosto.
Biomaterial tentang Material amalgam, Material kaping dan 
Logam /alloy 
Konservasi tentang Lesi non karies pada jaringan keras Gigi, 
Kelainan dan gangguan pertumbuhan jaringan keras gigi, 
Fraktur gigi dan Kavitas sederhana
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IKGA mendalami materi Macam-macam penyakit dan kelainan 
jaringan keras pada anak.
Ortodonsia mengenai Kelainan pertumbuhan kepala; Oklusi 
meliputi Konsep dasar oklusi gigI, Perkembangan Oklusi gigi, 
kelainan perkembangan oklusi gigi; Hubungan posisi gigi dan 
profil wajah meliputi Maloklusi, Tipe Maloklusi, dan klasifikasi 
maloklusi;  Kelainan lengkung gigi dan rahang. 
Periodonsia mempelajari mengenai Periodontitis, Kelainan 
tulang karena periodontitis dan Kelainan tulang karena trauma 
oklusi.
Radiologi tentang Interpretasi radiografis kelainan jaringan 
keras gigi meliputi Anomali gigi, Fraktur gigi dan rahang, 
Kelainan sinus paranasal, Impaksi, Infeksi jaringan keras, 
Tumor, Kista, Manifestasi kondisi sistemik
Pada topik ini akan disertai Praktikum mengenai Konservasi 
Gigi (1 SKS) dan Skill Lab (1 SKS) tentang Instrumentasi dan 
Biopatologi Jaringan Periodontal (IBJP)

15. Ilmu Kedokteran Klinis
Ilmu Kedokteran Klinis merupakan matakuliah terintegrasi 
semester VI topik 3 dengan bobot 9 SKS terdiri dari 8 SKS 
kuliah dan 1 SKS Praktikum. Waktu proses pembelajaran 
selama 5 minggu. Topik ini sebagai matakuliah terintegrasi 
Ilmu Bedah, Kedokteran Jiwa, Penyakit Kulit Kelamin, Penyakit 
Mata, Patologi Klinik, Penyakit Syaraf dan Telinga, Hidung 
Tenggorokan (THT).
Ilmu Bedah mendalami materi Prinsip dasar dan instrumentasi 
bedah serta Wound management
Penyakit Saraf mempelajari mengenai Kesadaran dan fungsi 
Luhur, Pain (Nyeri) dan orofacial pain, Pentalaksanaan Nyeri 
orofacial
Kedokteran Jiwa mendalami materi Teori dan Dasar Gangguan 
Jiwa, Stres, Anxiety, Depresi dan Psikosis.
Penyakit Mata tentang Gangguan penglihatan dan Penyakit 
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mata, Relevansi infeksi gigi dan mulut dengan kesehatan 
mata
Telinga, Hidung Tenggorokan (THT) mendalami mengenai 
Panyakit THT dan pentalaksanaannya serta Relevansi 
penyakit gigi dan mulut dengan Kesehatan telinga hidung, 
tenggorokan.
Penyakit Kulit Kelamin tentang Penyakit kulit dan penyakit 
menular seksual, pentalaksanaannya, Penyakit kulit kelamin 
terkait penyakit mulut serta Relevansi Penyakit kulit dan 
kelamin terkait penyakit mulut.
Patologi Klinik membahas tentang Homeostasis/hemopoesis 
dan darah rutin, Hematology Disorder, Endocrine Disease, 
Gastroenterology dan hepar, Pemeriksaan Lab Rutin
Pada topic ini akan disertai Praktikum Patologi Klinik (1 SKS)

16. a)Pengorganisasian dan kebijakan publik
Pengorganisasian dan kebijakan publik merupakan subtopik 
semester VI topik 4. Topik ini sebagai matakuliah terintegrasi 
Manajemen Organisasi dan Kebijakan Publik.
Manajemen organisasi membahas mengenai Manajemen 
organisas, Pengantar manajemen pelayanan kesehatan gigi, 
Perencanaan kesehatan gigi, Penetapan prioritas masalah, 
Penetapan pemecahan masalah, Leadership, SIM pelayanan 
primer (p care dan simpus), Manajemen Puskesmas, 
Manajemen RS, UKGS, Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Publik mendalami materi tentang Jaminan 
Kesehatan Nasional, Universal  Health Coverage, Doktergigi  
primer, Benefit Pelayanangigi primer, Pembayaran Kapitasi 
drg, Kendali biaya kendali mutu

 b)Odontologi Forensik
Odontologi Forensik merupakan subtopik semester VI topik 
4. Topik ini melibatkan matakuliah Forensik. Materi meliputi 
Kewajiban hukum dokter gigi untuk memberikan bantuam 
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keterangan ahli dalam peradilan( Peraturan perudangan (KUHP 
dan KUHAP), Identifikasi forensik secara umum dan khusus 
secara odontologis, Pemeriksaan  barang bukti Kedokteran 
Gigi/odontologi dalam proses penyidikan, Pemeriksaan di 
TKP, Pemeriksaan di ruang jenazah antara lain Tehnik otopsi 
mulut dan Odontogram, Otopsi mulut, odontogram dan 
analisis bekas gigitan, Keterangan ahli pro justisia tertulis 
berupa visum et Repertum (Ekspertis /Dental Report Projustisia) 
dan keterangan ahli lisan, Konsep dan Prosedur DVI (Disaster 
Victim Identification)

 c)Prinsip diagnosis dan treatment planning
Pengorganisasian dan kebijakan publik merupakan subtopik 
semester VI topik 4. Topik ini sebagai matakuliah terintegrasi 
Ilmu Penyakit Mulut (IPM), Ortodonsia, Bedah Mulut (BM), 
Konservasi, Instrumentasi dan Biopatologi Jaringan Periodontal 
(IBJP), Penatalaksanaan Penyakit Jaringan Periodontal (PPJP), 
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA)
Bedah Mulut membahas mengenai Pengantar Bedah Mulut, 
Prinsip-prinsip Bedah dan Periode Perioperatif
Periodonsia (IBJP dan PPJP) mengenai Prinsip diagnosis dan 
rencana perawatan penyakit periodontal.
Ortodonsia membahas mengenai Prinsip Diagnosis Orthodonsi 
dan Konsep Rencana Perawatan Orthodonsi
Konservasi Gigi tentang Metode diagnostic lesi karies dan non 
karies, fraktur, kelainan dan gangguan pertumbuhan gigi serta 
Konsep perawatan Opden dan Endodontik
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) mendalami materi 
Komunikasi dalam rangka anamnesis dan diagnosis pada 
pasien anak, Penatalaksanaan perilaku pasien anak secara non-
farmakologis, Diagnosis penyakit gigi dan mulut pada anak 
Ilmu Penyakit Mulut (IPM) membahas tentang Konsep dasar 
penyakit, Metode diagnostik oral, Ketrampilan dasar diagnostic, 
Oral Patologi untuk diagnosis klinik, Penegakan diagnosis dan 
diagnosis diferensial serta Rencana perawatan.
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Bobot topic ini sebesar 5 SKS dengan waktu proses 
pembelajaran selama 2,5 minggu

17. Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan lunak (mukosa)
Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan lunak (mukosa) 
merupakan matakuliah terintegrasi semester V topik 1 dengan 
bobot 7 SKS terdiri dari 4 SKS kuliah dan 3 SKS Skill Lab. 
Waktu proses pembelajaran selama 4 minggu. Topik ini 
sebagai matakuliah terintegrasi Ilmu Penyakit Mulut (IPM), 
Anestesidan Bedah Mulut (BM) dan Ilmu Kedokteran Gigi 
Anak (IKGA)
Anestesi dan Bedah Mulut membahas Anestesi lokal KG, Teori 
suturing, Diagnosis dan treatment bedah Kista, Diagnosis dan 
treatment Bedah Neoplasma, Diagnosis dan treatment bedah 
infeksi, Diagnosis dan treatment bedah kelainan kongenital 
(labiopalatoschisis, frenulum) dan Trauma maksilofasial.
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) mendalami materi 
Treatment nonbedah kelainan kongenital (labiopalatoschisis, 
ankiloglosia), Aspek psikologis persiapan treatment pada anak 
dan  Prinsip pemberian obat pada anak
Ilmu Penyakit Mulut (IPM) membahas materi Diagnosis 
kelainan jaringan lunak dan kelenjar saliva (nonperiodontal 
dan non pulpa), Pemeriksaan penunjang untuk penegakan 
diagnosis kelainan jaringan lunak (nonperiodontal dan 
non pulpa), Treatment non bedah kelainan jaringan lunak 
nonperiodontal(formularium obat)
Pada topik ini disertai Skill Lab Konservasi (3 SKS)

18. Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan lunak (gingiva, 
jaringan periodontal dan pulpa)
Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan lunak (gingiva, 
jaringan periodontal dan pulpa) merupakan matakuliah 
terintegrasi semester V topik 2 dengan bobot 6 SKS terdiri dari 
4 SKS kuliah dan 2 SKS Skill Lab. Waktu proses pembelajaran 
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selama 3 minggu. Topik ini sebagai matakuliah terintegrasi 
Instrumentasi dan Biopatologi Jaringan Periodontal (IBJP), 
Penatalaksanaan Penyakit Jaringan Periodontal (PPJP), 
Konservasi, Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) dan 
Biomaterial
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) membahas Gingivitis pada 
anak, Endodontik pada anak. 
Konservasi mendalami materi Perawatan saluran akar gigi vital 
dan non vital, Perawatan gigi immature non vital dan vital. 
Periodonsia (IBJP dan PPJP) membahas mengenai Diagnosis, 
rencana perawatan dan prognosis penyakit gingival, Diagnosis, 
rencana perawatan dan prognosis penyakit periodontal, 
Prinsip perawatan periodontal dan indeks periodontal, 
Konsep perawatan periodontal, Pengendalian plak, Perawatan 
periodontal non bedah, Perawatan periodontal dengan bedah, 
Alat, bahan, dan obat-obatan perawatan periodontal bedah, 
Kasus dan perawatan periodontal yang berhubungan dengan 
bidang Kedokteran Gigi lain, dan Perawatan periodontal yang 
berhubungan dengan sistemik.
Biomaterial mendalami materi Material untuk periodontal 
pack dan Material PSA
Pada topik ini disertai Skill Lab PPJP (2 SKS)

19. Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan  keras (gigi)
Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan keras (gigi) 
merupakan matakuliah terintegrasi semester V topik 3 dengan 
bobot 9 SKS terdiri dari 5 SKS kuliah dan 4 SKS Praktikum. 
Waktu proses pembelajaran selama 7 minggu. Topik ini 
sebagai matakuliah terintegrasi Bedah Mulut (BM), Ortodonsia, 
Konservasi, Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA), Prostodonsia, 
Radiologi, Biomaterial, Teknologi Kedokteran Gigi (TKG).
Bedah Mulut membahas mengenai Eksodonsia; Kelainangigi, 
mahkota dan akar serta penanganannya; serta Gigi impaksi 
dan penanganannya
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Ortodonsia mendalami materi Preventive orthodontic pada 
gigi sulung, Interseptive orthodontic pada gigi bercampur 
meliputi Diagnosis kasus maloklusi Angle Klas I, II,III serta 
Perawatan dengan alat ortodontik lepasan atau dengan alat 
myofungsional, Diagnosis dan rencana perawatan pada 
periode gigi permanen yaitu pada maloklusi Angle Klas I, II, 
III tipe dental
Konservasi mebahas tentang Perawatan opdent menggunakan 
restorasi sewarna gigidirect, Perawatan opdent menggunakan 
mahkota jaket dan mahkota jaket inti pasak, Diagnosis dan 
seleksi kasus fraktur gigi lesi karies luas.
Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA) mendalami materi Preventif 
ortodonsi termasuk kelainan yang berhubungan dengan fungsi 
bicara, Operative dentistry pada gigi anak, Traumatic injury 
pada gigi anak
Prostodonsi membahas angkah-langkah preparasi ekstra dan 
intrakoronal untuk gigi penyangga Gigi Tiruan Cekat (GTC), 
Berbagai desain klamer dan plat dasarpada gigi pegangan Gigi 
Tiruan Sebagian (GTS)
Radiologi mengenai Prinsip interpretasi radiografi, Diskusi 
kasus
Biomaterial membahas tentang Bahan alat ortho lepasan, 
Bahan-bahan directcomposite dan GIC untuk konservasi, 
Material mahkota jaket, dan Material pasak.
Teknologi Kedokteran Gigi (TKG) mendalami materi Teknik 
penunjang perawatan prosto meliputi Teknik penanaman 
model kerja, Pulling the casting, Holding the casting dan
Pengecoran logam.
Pada topic ini akan disertai praktikum TKG, GTC, Ortodonsia 
II dan Biomaterial dengan bobot sebesar 4 SKS

20. Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan  keras (tulang)
Diagnosis dan treatmen kelainan jaringan keras (tulang) 
merupakan matakuliah terintegrasi semester VI topik 1 dengan 
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bobot 9 SKS terdiri dari 5 SKS kuliah dan 4 SKS Praktikum. 
Waktu proses pembelajaran selama 7 minggu. Topik ini 
sebagai matakuliah terintegrasi Bedah Mulut (BM), Ortodonsia, 
Prostodonsia, Biomaterial, Periodonsia, Radiologi.
Bedah Mulut membahas mengenai Teori fiksasi dan suturing, 
Bedah pre prosto dan pre orto serta pre endo, Augmentasi dan 
grafting.
Prostodonsia mendalami materi Gigi Tiruan Lengkap (GTL), 
Gigi Tiruan Sebagian (GTS), Exostosis, Undercut dan non 
undercut area.
Periodonsia mengenai Kerusakan dan pola kerusakan tulang, 
Trauma oklusi, Perawatan bedah pada kerusakan tulang 
alveolair, Furcation involvement, dan Splinting.
Ortodonsia mendalami materi Diagnosis kelainan skeletal Klas 
II dan III pada usia dewasa dan penanganannya, Diagnosis 
kelainan skeletal klas II dan IIIpada usia pertumbuhan dan 
perkembangan dengan terapi  myofungsional serta Teoribedah 
orthognatik.
Radiologi mengadakan siskusi topik-pemeriksaan radiografis 
yang terintegrasi dengan topic lainnya.
Biomaterial mendalami materi Material untuk perawatan 
kasusjaringan keras, Bahan pembuatan GTL, GTS, dan GTC, 
Material untuk splinting dan Bahan Grafting
Pada topic ini juga disertai Praktikum Prostodonsia I (GTL) 
dan Prostodonsia III (GTS) serta Ortodonsia III dengan bobot 
sebesar 4 SKS

21. Penulisan dan penelusuran karya ilmiah bermutu
Penulisan dan penelusuran karya ilmiah bermutu merupakan 
matakuliah terintegrasi semester VI topik 2 dengan bobot 5 SKS 
kuliah. Waktu proses pembelajaran selama 3 minggu. Topik 
ini sebagai matakuliah terintegrasiFilsafat Ilmu, Metodologi 
penelitian, Biostatistik, Aplikasi Komputer, Evidence Based 
Dentistry (EBD).
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Filsafat Ilmu membahas mengenai Kedudukan ilmu dan filsafat 
ilmu, Metode ilmiah, Teori kebenaran, Landasan telaah ilmu 
pengetahuan, Hubungan ilmu, teknologi dan budaya, Filsafat 
logika, Filsafat etika dan estetika.
Metode Penelitian mendalami materi Pengantar Topik, Jenis-
jenis penelitian kesehatan, Sistematika dan tekhnik penulisan 
ilmiah, Populasi dan sampel, Research problem dan hipothesis, 
Kerangka konsep dan variable penelitian, Studi analitik, 
Penelitian eksperimental, Sampling technique, Sample 
size determination, Pengembangan instrument penelitian 
(kuesioner, test dan angket), Validitas dan reliabilitas, Aspek 
plagiarisme dalam karya ilmiah.
Statistika tentang Descriptives measures dan teknik presentasi 
data, Hypothesis testing (t test dan chi square), Analysis of 
variance, Simple linear regression, Correlation analysis, dan 
Non parametric method
Aplikasi Komputer tentang Pengkodean dan skala data dan 
statistik deskriptif, Normal curve, normalitas dan homogenitas, 
Hypothesis testing t test dan chi-square, Uji ragam, Korelasi 
dan regresi, Uji non parametric, Validitas dan reliabilitas, 
Literature searching dan Mendeley, 
Evidence Based Dentistry (EBD) mengenai Konsep Evidence 
Based Dentistry, Konsep Good Clinical Practice, Telaah kritis 
makalah dan Literature searching.

22. a)Profesionalisme dan Manajemen
Profesionalisme dan Manajemen merupakan subtopic semester 
VI topik 3 dengan bobot 6 SKS kuliah. Topik ini sebagai 
matakuliah terintegrasiEtika dan Hukum KG, Epidemiologi 
dan Dental Practice Management.
Etika dan Hukum KG membahas mengenai Konsep dasar 
etika, disiplin dan hukum; Etika dan implementasinya dalam 
KG; Dilema etis dan pengambilan keputusan; Profesionalisme 
kedokteran gigi; Disiplin profesi – kualitas dan kompetensi drg; 
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Disiplin – aturan disiplin kedokteran; Disiplin – pelanggaran 
disiplin dan penanganannya; Hukum kesehatan Indonesia; 
Hukum – Transaksi teurapeutik; Hukum –Error, negligence 
dan malpraktek dan penanganan upaya hukum dalam pelkes.
Dental Practice Management tentang Perencanaan praktek 
drg, Konsep Green dalam praktik drg, Dilema etis dan 
pengambilan keputusan, Konsep pemasaran praktik drg, 
Perhitungan unit cost pelayanan, Penetapan tarif drg, Patient 
safety, Manajemen pasien recall, Digital dentistry/sistim 
informasi manajemen, Manajemen rekam medic, Universal 
Precaution dan pengendalian infeksi.
Epidemiology membahas Konsep dasar Epidemiologi dan 
penyakit, Epidemiologi deskriptif, Pengukuran angka kesakitan 
dan kematian meliputi Hubungan sebab akibat dan konsep 
sebab serta Riwayat alamiah penyakit, Faktor risiko penyakit, 
Epidemiologi analitik, Sensitifitas dan spesifisitas,  Survey 
kesehatan gigi dan indeks

 b)Interprofesionalisme education
Interprofesionalisme education merupakan subtopic semester 
VI topik 3 dengan bobot 2 SKS kuliah. Topik ini sebagai 
matakuliah terintegrasi Inter Profesional Collaboration dan 
Komunikasi untuk penyelenggaraan pelkes
Inter Profesional Collaboration membahas tentang Stakeholder 
dalam dental care, Kerjasama tim, Clinical leadership, 
Kolaborasi drg-profesi lain (medis dan non medis), Sistem 
rujukan, Four/six handed dentistry.
Komunikasi tentang Konsep dasar komunikasi, Komunikasi 
dr-pasien, Komunikasi dr-perawat, Hambatan komunikasi dr-
pasien, Komunikasi teurapetik dan Pasien khusus (usila, anak, 
cemas, pemarah)
Waktu proses pembelajaran topik ini selama 4 minggu.
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23. a) Agama
Agama sebagai subtopik semester VII topik 1. 
Agama Islam membahas Hakekat manusia menurut agama 
Islam, Pengamalan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, 
Akhlakul Karimah Profesi dokter gigi dan karakteristik dokter 
gigi yang Islami, Nilai ibadah profesi dokter gigi dan Fikih 
Kedokteran Gigi, Fatwa  Kontemporer, Toharoh, Sumpah 
dokter gigi.
Agama Katolik tentang Pengenalan, Panggilan Allah dan 
Keterbukaan hati, Pengolahan teoritis meliputi tentang manusia 
yang dipanggil menuju kesempurnaan, Yesus Kristus yang 
menghayati kerajaan Allah, Murid murid Yesus Kristus yang 
mewartakan kerajaan Allah dalam konteks gereja Indonesia, 
profesi, kecendekiawanan dan pengembangan masyarakat , 
kapita selekta dialog agama, HAM dan demokrasi, Pengolahan 
Praktis
meliputi analisis sosial, kajian interdisipliner moral, hukum 
ekonomi, politik, social budaya, mengalami di lapangan, 
Pengendapan dan rencana aksi, paper kelompok.
Agama Kristen mengenaiPokok pokok Teologi sistemik, Dasar 
Pemahaman Alkitab, Pengertian agama, Alkitab, Manusia,  
Yesus Kristus,  Roh kudus, Gereja dan Iman
Agama Budha, Agama Hindu, dan Kong Hu Chu

 b)Special care (Penatalaksanaan pasien berkebutuhan khusus, 
lansia dan medik kompromis)
Special care (Penatalaksanaan pasien berkebutuhan khusus, 
lansia dan medik kompromis) sebagai subtopik semester 
VII topik 1. Subtopik ini merupakan integrasi matakuliah 
Bedah Mulut (BM), Ilmu Penyakit Mulut (IPM, Ortodonsia, 
Prostodonsia, Konservasi, Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA), 
Kedokteran Gigi Masyarakat (KGM), Periodonsia, Penyakit 
Dalam. Materi yang dibahas mengenai 
- Pengenalan pasien berkebutuhan khusus



96 Fakultas Kedokteran Gigi UGMFakultas Kedokteran Gigi UGM

- Lansia meliputi Proses penuaan dan panjang umur, Kondisi 
patologis pada lansia, Penegakan diagnosis oral pada 
lansia, Rencana perawatan dan penatalaksanaan pasien 
lansia, Kebutuhan perawatan dental pada lansia

- Medically compromise membahas tentang Penatalaksanaan 
pasien medically compromise pada dewasa dan anak 
(jantung, ginjal, DM, epilepsy, dll), Tatalaksana oral 
penyakit menular (HIV, pain, PMS dll). 

- Penyakit Dalam untuk Kedokteran Gigi.

 c)Penatalaksanaan dental emergency dan Basic	Life	Support (BLS)
Penatalaksanaan dental emergency dan Basic Life Support 
(BLS) sebagai subtopik semester VII topik 1. Subtopik ini 
merupakan integrasi matakuliah BM, Ortodonsia, IPM, 
Prostodonsia, Konservasi, KGA, KGM, Periodonsia, Patologi 
Klinik, Penyakit Dalam
Materi yang akan dibahas mengenai 
- Medical emergency in Dental Setting
 Medical emergency antara lain Anafilaktik shock, Sincope, 

Alergi, Over dosis, FaintingAsma attac, Bleeding,  dll), 
Cairan tubuh, ginjal, endokrin

- Dental emergency mencakup materi Bedah Mulut, 
Endodontic, Rujukan konservasi dan Emergency 
periodontal

Bobot topik ini dengan sebesar 7 SKS kuliah dengan waktu 
proses pembelajaran selama 4 minggu. 

24. a)Sistem stomatognasi
Sistem Stomatognasi sebagai subtopik semester VII topik 
2. Subtopik ini merupakan integrasi matakuliah Biomedik, 
Biologi Oral, Ortodonsia, Prostodonsia, Periodonsia, Ilmu 
Kedokteran Gigi Anak (IKGA), Bedah Mulut dan Ilmu Penyakit 
Mulut (IPM)
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Materi yang akan dibahas mengenai Unit Fungsional Sistem 
Stomatognasi, Manifestasi oral pada problem psikologis, Proses 
penuaan (termasuk neuromuscular) pada TMJ, Gangguan 
perkembangan, oklusi dan jaringan pendukung gigi terhadap 
fungsi TMJ, Etiopatogenesis, klasifikasi, gejala dan tanda 
Temporomandibular Disorder (TMD), Prosedur pemeriksaan 
dan diagnosis TMD, Pemeriksaan radiologis TMJ, Treatment 
planning, Treatment non bedah dan bedah, Material splint

 b)Estetic Dentistry
Estetic Dentistrysebagai subtopik semester VII topik 2. Subtopik 
ini merupakan integrasi matakuliah Konservasi, Periodonsia, 
Bedah Mulut dan Ortodonsia
Konservasi akan membahas mengenai Bleaching, Labial 
veneering, Colour matching, dan Analisis estetik
Periodonsia mengenai  Gingivectomy dan Gingivoplasti.
Bedah Mulut tentang Estetic suturing.
Ortodonsia mengenai Bionator, trim block, RME, Frankle, 
Chin cap, Face Cap

 c) Skill Lab
Skill Labsebagai subtopik semester VII topik 2. Subtopik ini 
merupakan integrasi matakuliah Bedah Mulut, Stomatognasi, 
Radiologi, Ilmu Penyakit Mulut (IPM), Prostodonsia, Konservasi, 
IKGA, KGM, Periodonsia, Ortodonsia
Skill lab bedah mulut membahas tentang Pemeriksaan 
perioperatif, Anestesi lokal, Eksodonsia, Suturing dan Fiksasi
Skill lab stomatognasi tentang Pemeriksaan TMJ, Teknik 
radiografi untuk kelainan TMJ, Interpretasi TMJ.
Skill Lab Radiologi membahas Pengambilan gambar radiografi 
panoramic dan Analisis Quality Assurance.
Skill lab Ilmu Penyakit Mulut (IPM) tentang Universai 
Precaution; Vital sign; Anamnesis dan komunikasi dokter 
dan pasien; Review of system; Penulisan rekam medic; 
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Pemeriksaan klinis ekstraoral dan tes fungsional ; Pemeriksaan 
klinis intraoral; Pemeriksaan penunjang dan interpretasi;  
Penentuan : diagnosis diferensial, diagnosis, treatment 
planning, prognosis; Penulisan resep;  Pembuatan informed 
consent, surat konsul dan rujukan 
Skill lab Ortodonsia membahas mengenai analisis kelainan 
dento skeletal, aktivasi komponen aktif, reparasi plat aktif.
Skill lab Prostodonsia mengenai  vertical dimensi 
Skill lab Konservasi
Skill lab IKGA tentang simulasi diagnosis pada anak dan SSC
Skill lab KGM: komunikasi, karies risk assessment, ART, 
Edukasi masyarakat/ Penyuluhan, Nutritional assessment, 
Pengukuran indeks kesehatan gigi.
Bobot topik ini dengan sebesar 9 SKS terdiri dari 3 SKS kuliah 
dan 6 SKS Skill lab dengan waktu proses pembelajaran selama 
8 minggu. 

25. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Skripsi
a) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib 

dengan bobot sebesar 3 SKS dan ditempuh dalam semester 
VIII. KKN sebagai kegiatan intrakurikuler, menempatkan 
mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di daerah tertentu. 
Kegiatan ini terpadu antara pendidikan dan Pengabdian 
masyarakat yang dilaksanakan dalam waktu minimal 8 
minggu. Pelaksanaan dikelola Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).

b) Skripsi 
 Skripsi merupakan Karya ilmiah yang memuat hasil 

penelitian dan studi Pustaka disesuaikan denga displin 
ilmu Departemen. Skripsi ditempuh pada semester VIII 
dengan bobot sebesar 4 SKS.
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4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks

2 KGL 480- Pendidikan Agama II 1 0 UNU 1101 
& 100 sks

a. KGL 4806 Agama Islam II    

b. KGL 4807 Agama Katholik II    

c. KGL 4808 Agama Kristen II    

d. KGL 4809 Agama Hindu II    

e. KGL 4810 Agama Budha II    

f. KGL 4811 Agama Kong Hu Chu II    

3 KGL 4812 Skripsi 0 4 KGL 3502, 
KGL 3501, 
KGM 3503

 Jumlah 1 7  

3. Matakuliah Pilihan
No Kode Matakuliah SKS Semester
1 KGE 1201 Kewirausahaan (pilihan) 1 II

2 KGE 2402 Akupunktur 1 IV

3 KGE 3603 Instrumentasi & Hewan Coba 1 VI

4 KGE 4704 Hipnodonsia (pilihan) 1 VII

  Jumlah 4

PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman dan bertaqwa, mandiri, berjiwa 
kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi kedokteran gigi dan keperawatan gigi.

 Fakultas Kedokteran Gigi UGM memiliki alumni yang tersebar di  
seluruh penjuru tanah air pada berbagai bidang profesi, baik sebagai 
pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, 
industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
fisik lainnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam 
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 
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 A.  PELAKSANAAN  PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Kepaniteraan yang merupakan alih bahasa dari Clerkship Study 

Programme, adalah jenjang profesi pada proses pendidikan dokter gigi 
di Indonesia. Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia merupakan 
pendidikan akademik profesional yang mencakup pendidikan dan 
pelatihan untuk memperoleh Ilmu pengetahuan bidang Kedokteran 
Gigi, ketrampilan klinik,termasuk sikap sebagai seorang dokter gigi yang 
profesional. Jenjang profesi ini juga dikenal sebagaiCo-assisten, Coschap 
dan Kepaniteraan. Jenjang profesi dilakukan oleh mahasiswa di Rumah 
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Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Prof. Soedomo, Rumah Sakit Umum Pusat 
(RSUP) Dr. Sarjito, dan di beberapa puskesmas wilayah Yogyakarta dan 
sekitarnya. Sebelum memasuki jenjang Profesi mahasiswa wajib untuk 
melakukan Janji Kepaniteraan.

Jenjang profesi atau Kepaniteraan bisa ditempuh oleh  mahasiswa 
yang telah lulus Sarjana Kedokteran Gigi.Mahasiswa jenjang profesi 
akan memperoleh pembelajaran di bidang kognitif, psikomotor dan 
afektif. Pada umumnya kegiatan utamanya adalah bidang psikomotor,  
akan tetapi di departemen tertentu aspek kognitifnya menjadi lebih 
menonjol untuk mendukung aspek lainnya. Pada perhitungan satuan 
kredit semester (sks), 1 sks kerja klinik setara dengan 3 jam per minggu 
dalam 1 semester. Dalam 1 semester terdapat 18 minggu efektif, maka 
1 sks setara dengan 10 hari. Secara keseluruhan jumlah sks pada 
kepaniteraan adalah 36 sks yang ditempuh dalam 4 semester. Mahasiswa 
dalam menjalankan proses pembelajaran kepaniteraan di setiap klinik 
atau departemen diatur dalam siklus kepaniteraan. 

B. TATA TERTIB UMUM
Setiap mahasiswa kepaniteraan harus mentaati tata tertib umum 

sebagai berikut :
1. Menjunjung tinggi etika profesi, jujur dan bertanggungjawab, wajib 

menghormati dan melakukan komunikasi efektif dengan pasien, 
serta melengkapi informed consentdari pasien.

2. Wajib membuat/mengisi dan mengembalikan rekam medis secara 
benar dan lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku serta wajib 
menjaga kerahasiaan pasien.

3. Memakai jas praktik klinik warna putih yang bersih dan rapi, 
dengan lengan menutupi baju di dalamnya. 

4. Tidak memakai celana jeans atau celana ketat, kaos oblong atau 
tanpa krah.

5. Memakai name tag (warna sesuai departemen/klinik masing-
masing) dengan pas foto berwarna dan tulisan nama dengan gelar 
SKG.

6. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan ketika bekerja 
merawat pasien di klinik.
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7. Turut serta menjaga kebersihan dan kelengkapan peralatan klinik 
serta menjaga ketenangan dan ketertiban.

8. Tidak boleh makan dan minum di dalam klinik.
9. Kegiatan praktikum:

- Hari Senin s/d Kamis  pukul 08.00 - 16.00 WIB
- Hari Jum’at                 pukul 08.00 - 15.00 WIB

10. Hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir sesuai jadwal yang 
ditetapkan, apabila     berhalangan hadir wajib memberikan 
surat keterangan resmi kepada dosen pembimbing/koordinator 
kepaniteraan departemen.

11. Wajib mentaati peraturan yang berlaku, baik ketentuan umum 
maupun khusus yang ada di masing-masing departemen/klinik.

Sebelum mahasiswa stase di masing-masing Departemen atau 
Klinik, mahasiswa wajib menempuh stase Kepaniteraan Umum yang 
materi pembelajarannya terdiri dari: Anestesi, Universal Precaution, 
Vital Sign, Pain Scale, Sterilisasi, Etika, Sistem Rujukan, Basic Life Support 
(BLS), Ergonomi, dan Rekam medis. Tujuan stase Kepaniteraan Umum 
adalah mempersiapkan dan membekali mahasiswa untuk bekerja di 
klinik. Stase Kepaniteraan Umum diakhiri dengan ujian menggunakan 
sistem CBT dan OSCE. Sebelum mahasiswa menempuh Ujian 
KompetensiMahasiswa Program pendidikan Dokter Gigi (UKMP2DG), 
mahasiswa harus sudah menempuh ujian Komprehensif (Kepanitraan 
Lanjut) dan harus sudah dinyatakan lulus ujian Komprehensif. 

C.  TATA TERTIB KHUSUS PADA TIAP DEPARTEMEN / 
KLINIK
1. Kepaniteraan Umum
Kepaniteraan Umum (Panum) di Fakultas Kedokteran Gigi, 

UGM, dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa kepaniteraan baru 
sebelum memasuki klinik dan berinteraksi dengan pasien. Panum akan 
dilangsungkan selama 10 hari atau setara dengan 1 sks. Materi yang 
akan diberikan meliputi persiapan bekerja di klinik, seperti universal 
precaution, sterilisasi, dan ergonomi. Pengetahuan dasar tentang teknik 
anestesi, pengecekan vital sign termasuk pain scale, dan pelatihan basic 
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life support juga diberikan mengingat pentingnya informasi tersebut 
bagi mahasiswa untuk menangani pasien. Etika dalam kedokteran 
gigi, sistem rujukan dan rekam medis juga diberikan sebagai bekal 
mahasiswa. Pada akhir panum akan diberikan tes berupa CBT dan OSCE 
untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mahasiswa kepaniteraan 
dan kesiapannya memasuki klinik. Mahasiswa yang tidak lulus dalam 
tes tersebut diwajibkan mengikuti panum ulang di periode berikutnya 
dan tidak diperkenankan melanjutkan siklus kepaniteraannya.

2.  Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA)
Kepaniteraan Ilmu Kedokteraan Gigi Anak (IKGA) merupakan praktek 

klinik wajib yang harus ditempuh mahasiswa setelah mendapatkan 
derajat Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) untuk memperoleh gelar dokter 
gigi.  Kepaniteraan IKGA diberi bobot  4 sks dengan masa tempuh  40 
hari kerja. Dengan adanya kebijakan kepaniteraan dengan waktu yang 
terintegrasi, periode waktu kepaniteraan IKGA berintegrasi dengan 
kepaniteraan periodonsia, radiologi dentomaksilofasialdan ortodonsia 
maka masa tempuhnya menjadi 85 hari  dengan demikian mahasiswa 
lebih leluasa bekerja karena periode tempuh lebih panjang.

Kepaniteraan IKGA memberikan bekal kognitif, afektif dan 
psikomotor kepada mahasiswa mengenai pencegahan, perawatan 
dan rehabilitasi secara holistik atau menyeluruh kepada anak, dengan 
berfokus pada kondisi kesehatan rongga mulut anak. Masih tingginya 
tingkat penyakit gigi dan mulut pada anak membuktikan bahwa 
tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut masih 
kurang, oleh karena itu memberikan motivasi kepada anak dan orang 
tua menjadi fokus penting dalam menangani pasien anak. Disamping 
itu, anak mempunyai kekhususan dibanding orang dewasa, karena 
anak bukan miniatur orang dewasa. Misalnya, Dalam diagnosis dan 
menentukan rencana perawatan harus mempertimbangkan faktor-faktor 
tumbuh kembang anak, baik tumbuh kembang fisik maupun psikologis 
anak, dan juga faktor orang tua.

Requirement pekerjaan  kepaniteraan IKGA didesain untuk memenuhi 
standar kompetensi dokter gigi Indonesia yang telah ditetapkan oleh 
Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia dan ditambah muatan lokal dari FKG 
UGM, sehingga diharapkan setelah lulus menjadi dokter gigi sudah cukup 
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mempunyai kemampuan dalam melakukan perawatan kasus-kasus 
kedokteran gigi anak secara holistik dan selalu berkeinginan untuk 
mengembangkannya.

Tata tertib:
1. Sebelum menjalani kepaniteraan di klinik mahasiswa 

wajib mengikuti pengarahan dari dosen penanggung jawab 
kepaniteraan

2. Setiap hari mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir
3. Setiap mahasiswa wajib membawa sendiri instrumen yang 

telah ditentukan dan mensterilkannya sebelum dan setelah 
dipakai

4. Sebelum melakukan pekerjaan atau perawatan terhadap pasien 
anak, mahasiswa harus sudah mendapatkan informedconcent 
yang ditandatangani oleh orang tua atau wali pasien

5. Dalam merawat pasien mahasiswa harus bekerja dengan 
metode tell-show-do

6. Mahasiswa wajib manjaga keamanan dan keselamatan pasien 
masing-masing, serta memasangkan name tag pada pasien 
yang dibawa

7. Semua pekerjaan atau perawatan yang dilakukan pada 
pasien, baik yang sudah selesai maupun belum selesai, harus 
ditulis pada kartu status dan dimintakan tanda tangan dosen 
pembimbing.

8. Wajib merawat dan menjaga kebersihan dental unit dan 
peralatan lain yang dipakainya

9. Setiap pekerjaan dinyatakan sah apabila ada tanda tangan 
dosen pembimbing.

10. Setiap akhir stase klinik IKGA mahasiswa wajib menyerahkan 
resume kepada koordinator kepaniteraan di departemen 
IKGA.

11. Formulir resume hanya sah bila ditanda tangani oleh 
koordinator kepaniteraan departemen.
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12. Penggunaan tip-exataupun penghapus sejenis pada pengisian 
dan penulisan kartu status tidak diperkenankan; untuk koreksi 
bisa dilakukan dengan mencoret atau dihapus dengan karet 
penghapus.

13. Bekerja dengan hati-hati dan mengutamakan kepentingan 
pasien

3.  Departemen Konservasi Gigi
Konservasi Gigi Klinik adalah salah satu mata kuliah wajib di jenjang 

Profesi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Gadjah Mada untuk mencapai gelar dokter gigi dengan prasyarat telah 
menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran gigi. Kepaniteraan 
Konservasi Gigi Klinik bertujuan sebagai aplikasi klinis dari upaya 
pencegahan, perawatan dan restorasi penyakit, kerusakandankelainan 
yang mengenai jaringan keras dan lunak gigi untuk mengembalikan 
fungsi, bentuk, estetik dan perlindunganjaringan pendukunggigi serta 
mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut. Ilmu 
Konservasi Gigi Klinik terdiri dari:

•	 Operative Dentistry (IlmuKonservasiJaringanKeras Gigi)
 Merupakan bagian dari Ilmu Konservasi Gigi yang meliputi 

etiologi, diagnosis, perawatan dan prognosis kerusakan jaringan 
keras gigi yang melibatkan email, dentin dan sementum. 
Tujuannya adalah untuk melakukan koreksi dan restorasi 
fungsi serta estetik sekaligus menjaga integritas fisiologi gigi 
dalam kaitannya dengan gigi geligi serta jaringan lunak di 
sekitarnya.

•	 Endodontik
 Meliputietiologi, diagnosis, pencegah andan perawatan 

penyakit pulpa gigi dan jaringan periapikal yang disebabkan 
oleh penyakit pulpa.

Tata Tertib : 
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal dan menanda 

tangani daftar hadir, mengisi buku laporan kegiatan harian, 
memintakan pengesahan tahap perawatan  kepada dosen 
pembimbing klinik pada buku laporan pekerjaan.
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2. Sebelum menjalankan praktikum kepaniteraan di bagian 
konservasi gigi, harusmenyatakan kesediaan mentaati semua 
tata-tertib dengan menanda tangani buku Kepaniteraan. 

3. Sebelum menjalankan kepaniteraan di klinik, mahasiswa 
harus mengikuti pengarahan sistem kepaniteraan dan semua 
asistensi penyegaran yaitu :  tata cara penulisan kartu rekam 
medik, perawatan saluran akar, restorasi mahkota jaket dan 
inti pasak serta restorasi dengan resin komposit  

4. Membawa sendiri instrumen praktikum yang telah ditentukan 
(tidak boleh saling pinjam-meminjam).

5. Kehilangan/kerusakan peralatan praktikum di klinik, menjadi 
tanggung jawab  mahasiswa.

6. Mahasiswa kepaniteraan, bekerja secara mandiri, bertanggung 
jawab dan bermoral.

7. Apabila mahasiswa tidak masuk, maka harus seijin dosen 
penanggung jawab praktikum.

8. Jika melakukan pemalsuan tanda tangan dosen pembimbing, 
maka semua  hasil  praktikum kepaniteraan dinyatakan batal / 
gagal dan harus mengulang.

9. Rekapitulasi dan evaluasi kasus untuk menghitung jumlah poin 
, dilaksanakan dua kali. Evaluasi I : dilaksanakan pada 2 minggu 
sebelum siklus kepaniteraan konservasi berakhir.Evaluasi 
II: dilaksanakan pada 1 hari sebelum siklus kepaniteraan 
konservasi berakhir. 

10. Ujian dilaksanakan secara lisan dan tertulis. Ujian tertulis 
dilaksanakan secara terjadwal.  Ujian lisan dilaksanakan 
pada minggu terahkir siklus kepaniteraan setelah requirement 
pekerjaan terpenuhi, berdasarkan evaluasi dari dosen 
penanggung jawab koas.Waktu, Tempat dan Dosen Penguji 
Kepaniteraan, diatur dan ditentukan oleh Penanggung jawab 
Kepaniteraan (setiap kelompok ujian lisan minimal 2 orang  
mahasiswa dengan 2 orang dosen penguji). 

11. Inhaal kepaniteraan konservasi gigi diselenggarakan secara 
terjadwal.
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4. Departemen Prostodonsia
Kepaniteraan Prostodonsia berupa praktikum klinik Prostodonsia 

dengan requirement Gigi Tiruan Sebagian (GTS) Resin akrilik 2 sks, Gigi 
Tiruan Cekat (GTC) 1 sks dan Gigi Tiruan Lengkap (GTL) 1 sks. Dengan 
demikian jumlah total 4 sks yang harus dikerjakan selama 40 hari 
efektif di klinik prostodonsia. Diharapkan setelah selesai mengerjakan 
requirement kasus prostodonsia dan lulus ujian kepaniteraan diklinik 
Prostodonsia, mahasiswa kepaniteraan dapat bekerja sesuai dengan 
kompetensinya.

Tata Tertib : 
1. Mahasiswa membawa sendiri alat yang telah ditentukan. 
2. Peminjaman alat : contra	angle/hand	piece/crown	 remover/
shade	guide harus seijin petugas dengan mencatatkan diri pada 
buku pinjam/pengembalian, alat tidak boleh dibawa pulang.

3. Indikasi dibatasi maksimal 2 bulan setelah masuk siklus. 
4. Mahasiswa tidak boleh bekerja melewati batas siklus.
5. Mahasiswa inhal tidak boleh bekerja di blok lain. 
6. Harus membawa buku kerja klinik dan setiap tahap pekerjaan 

dimintakan tandatangan dosen pembimbing.
7. Apabila Dosen Pembimbing Klinik berhalangan hadir, 

mahasiswa dapat memeriksakan pekerjaan ke Dokter Jaga.
8. Ujian bisa ditempuh jika mahasiswa telah menyelesaikan 

seluruh requirement pada siklusnya.
9. Ujian rutin dilaksanakan setiap bulan pada minggu ke III.

5. Departemen Bedah Mulutdan Maksilofasial
Kepaniteraan Ilmu Bedah Mulut merupakan mata kuliah wajib 

dengan prasyarat telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran 
Gigi untuk dapat mencapai gelar Dokter Gigi. Pembelajaran yang 
dilakukan berupa kegiatan klinik atau kepaniteraan yang menjembatani 
ilmu-ilmu kedokteran gigi dan ilmu-ilmu kedokteran.
Kegiatan pembelajaran kepaniteraan Ilmu Bedah Mulut dimaksudkan 
untuk menghasilkan dokter gigi yang mampu:
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1. Memahami relevansi kepaniteraan antara kesehatan gigi dan 
kesehatan umum, dan peranan dokter gigi dalam menunjang 
kesehatan yang optimal. 

2. Menegakkan diagnosis : infeksi, tumor jinak dan ganas, kista, 
dan kelainan bawaan, pengobatan, tindakan perawatan, dan 
tindakan rujukan ke dokter spesialis

3. Menangani kasus komplikasi anestesi lokal dan eksodonsi
4. Memberikan pertolongan pada kasus kegawatandaruratan 

medis dan melakukan tindakan rujukan

Tujuan kegiatan pembelajaran Kepaniteraan Ilmu Bedah Mulut 
adalah menghasilkan dokter gigi yang memenuhi standar kompetensi 
kedokteran gigi Indonesia dalam memangani kasus bedah mulut sesuai 
kompetensi dokter gigi umum. 

Tata Tertib : 
1. Kegiatan dimulai pukul 08.00 sampai selesai, dengan rincian 

sebagai berikut :
•	 Pukul 08.00 – 09.00   : seminar/Journal Reading/diskusi
•	 Pukul 09.00 – selesai : kerja klinik/praktikum

2. Presensi dilakukan 2 (dua) kali yaitu datang dan pulang, dan 
diparaf oleh dokter Jaga.

3. Syarat kerja klinik:
•	 Memakai jas klinik, topi, masker berwarna putih, name 

tag, sarung tangan untuk tindakan bedah dan sandal karet 
bersih.

•	 Pada saat bekerja HP dimatikan.
•	 Kuku tangan tidak boleh panjang.
•	 Bagi mahasiswa yang berjilbab harus berwarna putih.

4. Mahasiswa wajib mengisi buku harian di Bedah Mulut dan 
harus ditandatangani oleh Dokter Jaga, dan tiap 1 (satu) minggu 
sekali buku harian diperiksakan ke Dosen  Pembimbing 
masing-masing. Buku harian Bedah Mulut adalah buku yang 



108 Fakultas Kedokteran Gigi UGMFakultas Kedokteran Gigi UGM

berisi semua kegiatan harian yang dikerjakan selama mengikti 
stage di klinik bedah mulut.

5. Tidak diperkenankan meninggalkan klinik sebelum waktu 
berakhir tanpaijin Dokter  Jaga.

6. Sanksi-sanksi akademik bila melakukan kesalahan seperti di 
bawah ini :
•	 Kekeliruan pencabutan elemen gigi
•	 Kekeliruan anestesi lokal
•	 Menjual atau memberi obat sendiri kepada pasien
•	 Tidak masuk tanpa ijin
•	 Hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kerja klinik di 

Bedah Mulut. 

 Mahasiswa yang melanggar hal tersebut di atas, harus 
menempuh perpanjangan kepaniteraan setelah siklus terakhir 
dan menulis Karya Tulis ilmiah (KTI), atau skorsing. (sesuai 
rapat dosen) 

7. Selama kerja klinik di Bedah Mulut, setiap tindakan yang 
dilakukan ditandai tangani oleh Dokter jaga.

8.  Ujian Kepaniteraan Bedah Mulut diuji oleh Pembimbing Klinik 
masing-masing mahasiswa dan 1 dosen penguji tamu 

9. Bedah Mulut mempunyai bobot 4  sks ditempuh dalam waktu 
40 hari kerja efektif dengan jumlah minimal 50 skor, dengan 
kriteria sbb :

 Skor 1:
a. Eksodonsia akar gigi tanpa komplikasi
b. Alveolectomy ringan 
c. Penegakan diagnosis infeksi tumor jinak, ganas, kista, dan 

perawatannya (pengobatan, merujuk)
d. Asisten operasi residen Bedah Mulut dengan disertai 

membuat laporan operasi diketahui oleh pembimbing 
masing-masing
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 Skor 2:
a. Eksodonsi elemen I, C, P (maksila atau mandibula tanpa 

komplikasi)
b. Penanganan komplikasi eksodonsi dan anastesi lokal: 

perdarahan, dry socket, shock, infeksi, parestesi, luksasi 
mandibula, disiokasi mandibula dll.

c. Operculectomy

  Skor 3:
a. Eksodonsi elemen molar (maksila dan mandibula) tanpa 

komplikasi
a. Incisi abses subkutan atau submukosa dan perawatannya
b. Reposisi dislokasi TMJ
c. Penanganan fraktur alveolus, gigi avulsi, gigi luksasi akibat 

trauma dengan fiksasi tipe Essig 

  Skor 4:
 Semua kasus eksodonsi dengan komplikasi atau impaksi 

sederhana yang harus dikerjakan dengan odontectomy.

Catatan:
1) Untuk semua kasus gigi luksasi nilai skor dikurangi ½ dari 

skor semula.
2) Bila tindakan ditangani oleh Dosen atau asisten skor  

maksimal 1, tergantung tingkat kesulitan.
3) Untuk penilaian syarat ujian, tindakan eksodonsia harus 

meliputi semua elemen, baik gigi anterior maupun 
posterior rahang atas dan rahang bawah.

Selain mengerjakan kasus-kasus tersebut di atas, mahasiswa 
juga wajib mengerjakan:

a. Odontectomy sebanyak 2 (dua) kali
b. Suturing pada pasien sebanyak 2 (dua) kali
c. Mengikuti semua seminar di Bedah Mulut  selama periode 

kepaniteraan di Bedah Mulut. 
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d. Menyajikan seminar di Bedah Mulut minimal 1 (satu) kali  
e. Fiksasi tipe Essig pada model sebanyak 1 (satu) kali
f. Asisten operasi residen Bedah Mulut dengan membuat 

laporan operasi diketahui oleh pembimbing masing-
masing minimal 2 (dua) kali

g. Melakukan pencabutan minimal 5 (lima) kali ke 
pembimbing masing-masing

10. Syarat ujian kepaniteraan:
a. Presensi 100% hadir 
b. Memenuhi minimal requirement yang harus dikerjakan di 

kepaniteraan Bedah Mulut.
c. Menyerahkan kelengkapan syarat-syarat ujian kepada 

koordinator kepaniteraan.
d. Bila belum memenuhi waktu 40 hari  (walaupun 

requirenment telah terpenuhi), mahasiswa wajib sebagai 
asisten resident untuk memenuhi hari itu 

11. Kelengkapan syarat-syarat ujian meliputi :
a. Mengumpulkan buku praktikum asli
b. Mengumpulkan bukti seminar yang dijilid menjadi satu, 

meliputi :
1. Journal reading beserta terjemahannya
2. Daftar hadir
3. Notulen seminar

c. Mengumpulkan contoh fiksasi pada model
d. Mengumpulkan presensi harian dan buku harian (log 

book)

12. Inhal
 Dilakukan  bila  mahasiswa tidak  memenuhi  minimal  

requirement  dan  presensi di   Bedah   Mulut  (40 hari kerja) 
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serta syarat-syarat lain yang ditentukan Departemen Bedah 
Mulut dan Maksilofasial

13. Aturan presensi dan Sanksi
a. Presensi hadir mahasiswa dibatasi sampai dengan jam 

9.00, lewat jam tersebut       dianggap terlambat.
b.  Terlambat 1 -3 kali dikenakan sanksi tambah 2 poin pada 

setiap harinya, terlambat       lebih dari 3 kali dikenakan 
sanksi tambah 8 poin, untuk seterusnya setiap terlambat       
dikenakan sanksi tambah 8 poin.

c. Mahasiswa yang ijin : mengganti hari sebanyak hari ijin di 
luar siklus kepaniteraan di     bagian IBM FKG UGM.

d.  Tidak hadir tanpa ijin atau hadir kemudian membolos 
dikenai sanksi tambah 4 poin,      bila lebih dari 3 hari 
dikenakan sanksi inhal 1 siklus inhal (12 hari).

Catatan : 1 minggu = 5 hari kerja (masuk)

6.  Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Ilmu 
Kesehatan Gigi Masyarakat (IKGP&IKGM)

 Deskripsi:
Dalam pelaksanaan praktikum lapangan (Kepaniteraan) yang 

diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan 
Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Gadjah Mada, setiap siklus berjumlah maksimal 45 orang. Praktikum 
lapangan dilaksanakan 40 hari kerja efektif. Dalam 1 minggu, bila di 
lapangan mahasiswa masuk 6 hari praktikum.Materi pokok praktikum 
lapangan (Kepaniteraan) IKGP dan  IKGM meliputi:
1. Pengenalan tugas-tugas pokok Puskesmas
2. Balai Pengobatan Gigi Puskesmas.
3. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).
4. Survei Terpadu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Gigi dan 

Mulut.
5. Rencana Pemecahan Masalah dari Hasil Survei.
6. Pengenalan Rumah Sakit tipe B.
7. Pengenalan Rumah Sakit Gigi dan Mulut
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Garis-garis besar jabaran materi pokok praktikum lapangan 
(kepaniteraan) adalah sebagai berikut: 
1. Kegiatan praktikum Pengenalan Tugas-tugas Pokok Puskesmas 

di tekankan kepada pemahaman dan penghayatan tugas pokok 
Puskesmas serta hubungan kerja antara masing-masing bagian 
dalam Puskesmas secara fungsional

2. Kegiatan praktikum di Balai Pengobatan Gigi Puskesmas ditekankan 
pada pemahaman tugas-tugas  dokter gigi di Puskesmas selain 
sebagai penanggung jawab Balai Pengobatan Gigi Puskesmas.

3. Kegiatan pokok praktikum UKGS dilakukan pada pelaksanaan 
kegiatan program UKGS sesuai tahapannya termasuk pencatatan 
dan pelaporan.

4. Kegiatan Survei Terpadu Kesehatan Masyarakat dan Survei 
Kesehatan Gigi dan Mulut di desa kerjasama meliputi:
a. Menyusun rencana survei beserta alat ukurnya.
b. Mengadakan peneraan/penyesuaian alat ukur (kalibrasi).
c. Melaksanakan pengukuran di lapangan.
d. Menyusun hasil survei.

5. Kegiatan praktikum Rencana Pemecahan Masalah adalah menyusun 
penentuan penyakit/masalah prioritas dari hasil kegiatan survei 
serta rencana pemecahan masalahnya, sebagai umpan balik kepada 
yang berkepentingan.

6. Kegiatan praktikum Pengenalan Rumah Sakit tipe B meliputi:
a. Struktur organisasi Rumah Sakit
b. Manajemen Operasional Rumah Sakit.
c. Sistem Rujukan Medis Rumah Sakit.
d. Pelaksanaan Asuransi Kesehatan (Askes).
e. Perawatan Kesehatan Gigi di Rumah Sakit.
f. Gawat Darurat.
g. Instalasi Rumah Sakit.

7. Kegiatan praktikum Pengenalan Rumah Sakit Gigi dan Mulut 
meliputi:
a. Manajemen Operasional RSGM



Fakultas Kedokteran Gigi UGM 113Fakultas Kedokteran Gigi UGM Panduan Akademik 2016/2017

b. Manajemen Keuangan
c. Manajemen Mutu
d. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Medis di RSGM

Tata tertib:
1. Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan praktikum sesuai tata 

cara yang disyaratkan.
2. Sebelum praktikum, mahasiswa harus mengikuti tes masuk 

praktikum (pre test).
3. Lama praktikum di Puskesmas adalah 12 hari kerja efektif, 

sedangkan lama praktikum di Balai Pengobatan Gigi Puskesmas 
adalah 5 hari kerja efektif.

4. Selama praktikum di Puskesmas, apabila mahasiswa tidak hadir 
selama 1 hari kerja karena alasan yang dapat diterima penanggung 
jawab praktikum (sakit, atau sebab lainnya), maka mahasiswa 
tidak perlu menjalankan inhal. Apabila alasan ketidak hadirannya 
tidak dapat diterima oleh penanggung jawab praktikum, maka 
mahasiswa  harus menjalankan inhal.

5. Apabila tidak hadir lebih dari 1 hari kerja praktikum di Puskesmas 
karena alasan yang dapat diterima penanggung jawab praktikum 
seperti tersebut di atas, maka mahasiswa harus menjalankan inhal 
sebanyak jumlah hari tidak hadir dihitung setelah 1 hari dari 
ketidakhadirannya.

6. Apabila mahasiswa tidak hadir selain praktikum di Puskesmas 
wajib menjalankan inhal.

7. Inhal untuk praktikum, dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan 
penanggung jawab praktikum atau mengikuti siklus berikutnya.

8. Setiap menjalankan kegiatan praktikum, mahasiswa diharuskan 
membuat laporan kegiatan yang diperiksa dan disahkan oleh 
masing-masing pembimbing lapangan yang   terdapat pada buku 
praktikum.

9. Apabila mahasiswa telah memenuhi tata cara praktikum no. 1 – 8 
tersebut di atas dan memenuhi penilaian perilaku yang diisyaratkan, 
maka mahasiswa telah dianggap selesai menjalankan praktikum
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10. Setelah selesai menjalankan seluruh kegiatan praktikum di 
Departemen IKGP & IKGM, mahasiswa wajib membuat laporan 
dibimbing oleh dosen pembimbing di  Departemen IKGP & 
IKGM.

11. Mahasiswa dapat mengikuti ujian Praktikum dan Ujian Departemen 
(Kasus dan Survey) setelah menyelesaikan seluruh kewajiban 
praktikum dan pelaporan baik individual maupun kelompok 

12. Hal-hal yang belum tercakup dalam tata cara tersebut di atas akan 
diatur kemudian.

7. Departemen Ortodonsia
Kepaniteraan Ortodonsia merupakan mata kuliah wajib di 

jenjang Profesi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Gadjah Mada untuk dapat mencapai gelar Dokter 
Gigi setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran 
Gigi (SKG). Mata kuliah ini bertujuan sebagai aplikasi klinik 
dari teori yang telah diterima, untuk merawat pasien dengan 
kasusmalposisimaupunmalrelasigigisehinggadicapaihasilperawatan 
yang optimal darisegiestetika, fungsipengunyahandanfungsibicara.
KepaniteraanOrtodonsiaditempuhbersamaandengan Blok I, II, dan III 
selama 48minggu.

Setiap mahasiswa kepaniteraan harus memenuhi requirenment 
dengan merawat2 (dua) pasien baru dan satu atau dua pasien lanjutan/
warisan (bila ada). Mahasiswa kepaniteraan dinyatakan telah kompeten 
apabila telah melakukan perawatan pasien sesuai requirenment 
dengan menempuh ujian kasus di akhir masa kepaniteraan. Ujian kasus 
diselenggarakan 4 kali dalam setahun, yaitu bulan Januari, Maret, Juli, 
dan November.

Tata Tertib:
1. Presensi minimal 75%, kecuali jika sakit harus disertai surat 

keterangan dokter yang merawat.
2. Presensi kehadiran 2 (dua) kali sehari, sebelum dan sesudah selesai 

praktikum klinik di bagian administrasi dan masing-masing dosen 
pembmbing.
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3. Wajib mentaati tata tertib di klinik Ortodonti.
4. Mengerjakan minimal 2 pasien baru (wajib) dan satu pasien 

warisan/lanjutan (tidak wajib). Kasus yang dikerjakan adalah 
kasus sederhana (dental) atau kasus skeletal ringan atas ijin dosen 
pembimbing.

5. Membuat laporan pemeriksaan dan perawatan ortodonti dan 
disahkan oleh pembimbing.

6. Membuat buku kegiatan yang berisi kegiatan sejak indikasi pasien, 
diskusi dan kontrol pasien yang dirawat (kontrol pasien dilakukan 
setiap minggu). Buku kegiatan harus disahkan oleh pembimbing.

7. Evaluasi dan ujian kepaniteraan di departemen Ortodonsia 
dilakukan empat kali setahun, yaitu bulan Januari, Maret, Juli dan 
November. Setiap mahasiswa berhak mengikuti evaluasi dan ujian 
setelah memenuhi persyaratan berikut:
•	 Presensi sampai periode ujian mahasiswa minimal 75%
•	 Mengerjakan minimal 2 pasien baru minimal 20x kontrol dan 

minimal 10x kontrol (boleh ditambah pasien warisan, dan 
mendapat nilai bonus) 

•	 Mengumpulkan 
a. Laporan Pemeriksaan dan Rencana Perawatan Ortodonti
b. Laporan Kemajuan Perawatan Ortodonti dari masing-

masing pasien, yang telah ditandatangani pembimbing 

•	 Menunjukkan Model Studi dan model akhir (step model) setiap 
pasien

•	 Nilai praktikum minimal 70

8. Departemen Periodonsia
Kepaniteraan di Departemen Periodonsia bertujuan membekali 

mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi umum dalam 
ranah periodonsia meliputi: kemampuan mendiagnosis penyakit 
periodontal, perencanaan perawatan yang meliputi DHE, plak, kontrol, 
premedikasi, skeling, dan bedah periodontal sederhana (kuretase/
gingivektomi), dan evaluasi hasil operasi yang didesain sedemikian rupa 
sehingga bisa dikembangkan sendiri oleh masing-masing mahasiswa 
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tanpa menghilangkan muatan dasar yang dipersyaratkanoleh Konsil 
Kedokteran Indonesia (KKI). 

Sistem penilaian yang digunakan di Departemen Periodonsia 
tidak hanya sebatas kemampuan klinis dan pengetahuan, tetapi juga 
penilaian terhadap etika dan kedisiplinan yang akan berpengaruh pada 
perkembangan kepribadian sebagai seorang calon dokter gigi.

Tata tertib
1. Waktu untuk menyelesaikan praktikum Blok I (Periodonsia, IKGA 

&Radiologi) adalah 85 hari efektif.
2. Presensi di Departemen Periodonsia harus terpenuhi sebanyak 30 

hari secara berurutan pada awal periode praktikum di Blok I.
3. Pada awal masuk Blok I (Periodonsia), mahasiswa kepaniteraan baru 

di Departemen Periodonsia harus menghadap dosen pembimbing 
kepaniteraan masing-masing.

4. Semua requirement harus diselesaikan selama periode praktikum 
Kepaniteraan Blok I. Bagi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan 
semua tugas di Blok I dalam waktu yang telah ditentukan, maka 
dinyatakan inhal.

5. Untuk mengikuti inhal/perbaikan nilai, harus melakukan 
pendaftaran ulang ke bagian akademik dan sekretaris Departemen 
dengan memberitahukan ke penanggung jawab kepaniteraan dan 
akan dikenakan biaya inhal sesuai aturan yang berlaku.

6. Rekam Medik dan Informed Consent harus diisi lengkap dan 
benar. Apabila ditemukan tidak lengkap, maka pekerjaan tersebut 
dinyatakan hangus.

7. Tidak diperkenankan menanggung biaya administrasi untuk 
perawatan skeling pada pasien.

8. Wajib mengisi buku kesan-pesan sebagai salah satu syarat 
mendapatkan nilai akhir.

9. Wajib membuat buku catatan kegiatan harian yang ditanda tangani 
dosen jaga pada hari itu.

10. Laporan kasus harus ditulis tangan dengan tinta berwarna  biru.
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Sistem Penilaian
Aspek penilaian terdiri dari 4 macam yaitu :
a. Profesionalisme (Bobot 35%)
Dilihat dari jumlah poin yang sudah dikerjakan.
Macam pekerjaan dasar, poin dan jumlah minimal pasien :
•	 Plak kontrol dan DHE    1,0 poin
•	 Skeling manual sampai dengan kontrol  1,5 poin
•	 Skeling dengan Ultrasonik sampai dengan kontrol 2,0 poin
•	 Sebagai assisten operator bedah periodontal/splint 2,0 poin
•	 Bedah Periodontal mandiri sampai dengan kontrol 6,0 poin
•	 Splinting mandiri     4,0 poin
•	 Kontrol pasca bedah     1,0 poin
•	 Kontrol (recall)     0,5 poin

1. Peserta kepaniteraan minimal harus bisa mengumpulkan 40 
poin dan sudah pernah mengerjakan seluruh pekerjaan dasar 
di atas.

2. Kategori Bedah Periodontal yang bisa dikerjakan meliputi: 
Gingivektomi/Kuretase/ENAP.

3. Mahasiswa diwajibkan sebagai assisten operator bedah/
splint minimal 2 kasus yang berbeda dengan dosen sebagai 
operatornya. 

4. Mahasiswa diwajibkan mengerjakan 1 kali operasi mandiri 
(salah satu dari 2 kasus yang pernah dikerjakan selama menjadi 
assisten operator bedah) & splint.

5. Apabila terdapat 2 kasus yang berbeda pada satu pasien 
maka mahasiswa dapat mengajukannya sebagai 2 kasus 
untuk memenuhi persyaratan sebagai assisten operator (atas 
persetujuan dosen sebagai operator)

6. Mahasiswa diperbolehkan untuk menjadi assisten operator 
kelompok lain atas persetujuan dosen pembimbing masing-
masing.
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Acuan Penilaian Profesionalisme :
Kalibrasi poin ke skor nilai
40,0 – 42,5 poin   nilai 65
43,0 – 45,0 poin   nilai 70
45,5 – 50,0 poin   nilai 75
  >50,0 poin   nilai 80
Total akhir nilai profesionalisme = 35% x skor nilai

b. Kedisiplinan
•	 Dinilai dari absensi datang dan pulang
•	 Dinilai dari ketepatan waktu pada saat penyelenggaraan 

seminar kasus dan seminar makalah (dalam masa kepaniteraan 
di Departemen Periodonsia)

•	 Dinilai dari ketepatan waktu mulai operasi antara operator, 
pasien dan pembimbing pada saat mengerjakan pasien.

Rentang skor nilai 65 - 80
Total akhir nilai Kedisiplinan = 15% x skor nilai

c. Etika (Bobot 15%);
•	 Dinilai dari sikap dan sopan santun
•	 Kerapian dalam berpakaian: rambut rapi, tidak memakai jeans/

sandal (kecuali sandal kerja)/kaos tanpa krah, memakai jas 
praktikum mahasiswa dan menutupi lengan baju, memakai 
tanda pengenal.

Rentang skor nilai 65 - 80
Total akhir nilai Etika = 15% x skor nilai

d. Penguasaan materi (Bobot 35%)
•	 Hasil pre-test
•	 Keaktifan pada saat seminar makalah (journal reading) dan 

seminar kasus
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•	 Pembuatan makalah seminar
•	 Ujian akhir (tertulis dan lisan) / pembuatan banner
Rentang skor nilai 65 - 80
Total akhir nilai Penguasaan materi = 35% x skor nilai

9. Departemen Ilmu Penyakit Mulut (IPM)
Kepaniteraan Ilmu Penyakit Mulut merupakan mata kuliah wajib 

-dengan prasyarat telah menyelesaikan pendidikan sarjana Kedokteran 
gigi- untuk dapat mencapai gelar dokter gigi. Pembelajaran yang 
dilakukan berupa kegiatan klinik atau kepaniteraan  yang menjembatani 
ilmu-ilmu kedokteran gigi dan ilmu-ilmu kedokteran terutama pada 
pemahaman terhadap ‘illness, disease dan compromised patient’ 
sehingga pembelajaran ini dimaksudkan sebagai pembawa kearah 
pemikiran kelola kesehatan stomatognasi secara holistik dengan 
mempertimbangkan adanya penyakit-penyakit primer maupun 
sekunder. Cakupan keilmuan Oral Medicine IV meliputi: Oral 
Diagnosis and Treatment Planning, Oral Pathology, Oral Medicine, 
Geriatric Oral Medicine dan Dental special care needs serta Dental 
Therapeutics.Dengan demikian Kepaniteraan Ilmu Penyakit Mulut 
melibatkan aplikasi pengetahuan patofisiologi penyakit, farmakoterapi 
dan keilmuan kedokteran gigi serta kedokteran  dasar klinis lainnya yang 
selanjutnya mengarah pada penetapan diagnosis, farmakoterapetik dan 
penatalaksanaan kondisi dan pengelolaan kesehatan pasien. Kegiatan 
Kepaniteraan di Bagian Oral Medicine meliputi pendidikan, pelatihan 
dan ketrampilan untuk memperoleh pengalaman klinik sesuai dengan 
cakupan keilmuan dan kompetensinya dalam persiapan menjadi 
seorang dokter gigi yang profesional.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, Bagian Oral Medicine 
menetapkan Kegiatan Kepaniteraan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan (Introductory period)  meliputi kegiatan 
pengarahan, pretest, pembekalan dan orientasi klinik 
(Observational work shadowing).

2. Kegiatan Rutin meliputi kelola kasus dan supervisi rekam 
medis.
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3. Kegiatan Terpandu meliputi Studi Kasus melalui case-based 
learning (CBL), Journal reading dan pengkayaan (slide 
lecturing).

4. Kegiatan Mandiri (Independent study)
5. Tahap penutup berupa ujian akhir dengan MCQ (bila 

memungkinkan dengan OSCE)

Tata tertib 
1. Pada waktu masuk, peserta melaporkan diri kepada Koordinator 

Kepaniteraan. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin pada awal 
siklus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan 
pelaporan melebihi waktu yang telah ditentukanakan dikenakan 
sangsi, perkecualian bagi peserta yang terjadwal bekerja di klinik 
lain, pelaporan dilakukan pada hari berikutnya.

2. Jam kerja untuk kegiatan kepaniteraan sesuai aturan yang berlaku, 
jam 08.30-15.30 dengan jeda istirahat 12.00-13.00 untuk hari 
Senin-Kamis dan pukul 11.00-13.00 untuk hari Jumat.

3. Dalam berkegiatan kepaniteraan, mahasiswa wajib:
a. Berpakaian sopan dan rapi, tidak diperkenankan mengenakan 

celana jeans, kaos oblong dan sepatu sandal (sandal gunung) 
bagi mahasiswa laki-laki. Bagi mahasiswi tidak diperkenankan 
mengenakan rok mini, celana jeans/celana ketat, atau celana 
legging dan harus mengenakan sepatu.

b. Rambut tidak boleh gondrong bagi mahasiswa laki-laki, rambut 
harus diikat bagi mahasiswi berambut panjang.

c. Mengenakan jilbab berwarna putih bagi yang berjilbab.
d. Memakai jas klinik sesuai aturan yang berlaku dan menjaga 

kebersihannya.
e. Menjaga perilaku dan kesopanan, baik antar teman maupun 

terhadap pegawai atau pembimbing.
f. Mengelola jadual kegiatan dengan pembimbing.

4. Selama kelola pasien di Klinik Penyakit Mulut, mahasiswa wajib:
a. Memastikan pengelolaan pasien dengan pembimbing klinik 

terjadwal.
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b. Menerapkan higiene personal dengan menggunakan alat 
pelindung diri (APD) sesuai kebutuhan dan memakai sandal 
klinik hanya saat di ruang klinik.

c. Menerapkan higiene klinik yang benar
d. Menyiapkan alat diagnostik, bahan/alat lainnya sebelum 

pemeriksaan pasien.
e. Tidak boleh membawa makanan dan minuman di ruang 

pemeriksaan/klinik.
f. Menjaga perilaku dan kesopanan terhadap pasien, karyawan, 

teman dan pembimbing.
g. Menerapkan prosedur klinik sesuai aturan yang berlaku.
h. Mengembalikan peralatan sesuai kondisi saat peminjaman.
i. Menjaga kebersihan klinik.

5. Pada waktu siklus selesai, baik lulus atau belum lulus, mahasiswa 
wajib mohon diri kepada Kepala Departemen, Koordinator 
Kepaniteraan, pembimbing dan karyawan.

6. Saat mahasiswa telah lulus, wajib menuliskan kesan dan pesan 
pada buku khusus.

10.Departemen Radiologi Dentomaksilofasial 
Radiologi Klinik adalah salah satu stase wajib yang harus dijalani 

pada jenjang kepaniteraan terintegrasi di Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Gadjah Mada. Jenjang kepaniteraan ini berguna untuk 
menunjang ketrampilan klinik Radiologi Dentomaksilofasial serta 
penelitian di bidang kedokteran gigi. Setelah menjalani kepaniteraan 
Radiologi Klinik mahasiswa diharapkan mampu melakukan manajemen 
pasien Radiologi Kedokteran Gigi serta mampu menganalisis dan 
mendiagnosis kasus-kasus radiograf intra dan ekstra oral serta yang 
berkaitan dengan kelainan pada sistem stomatognasi. Selain itu, 
mahasiswa mampu melakukan analisis bite mark sebagai penerapan 
ilmu odontologi forensik.
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Tata Tertib: 
1. Mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar kepada Koordinator 

Kepaniteraan Radiologi Klinik untuk mengikuti Kepaniteraan 
Radiologi Klinik.

2. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan menyelesaikan 
requirements Kepaniteraan Radiologi Klinik dalam waktu maksimal 
30 jam pada sesi 1 dan 30 jam pada sesi II.

3. Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi lembar presensi kepaniteraan 
setiap kali melakukan kegiatan selama mengikuti Kepaniteraan 
Radiologi Klinik dan mendapat persetujuan dan pembimbing 
Kepaniteraan Radiologi Klinik

4. Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi log book dan mendapatkan 
persetujuan pembimbing setiap selesai melak.ukan kegiatan 
Kepaniteraan Radiologi Klinik.

5. Mahasiswa tidak diperbolehkan memakai celana jeans, kaos 
oblong, dan sandal selama mengikuti Kepaniteraan Radiologi 
Klinik.

6. Mahasiswa diwajibkan memakai jas praktikum dengan benar 
selama mengikuti Kepaniteraan Radiologi Klinik

7. Mahasiswa tidak diperbolehkan berkuku panjang
8. Mahasiswa dapat mengikuti ujian Kepaniteraan Radiologi Klinik 

setelah menyelesaikan semua requirements Kepaniteraan Radiologi 
Klinik dalam waktu yang telah ditentukan (maks. 30 jam di sesi 1 
dan 30 jam di sesi II). Jika mahasiswa gagal memenuhi ketentuan 
tersebut maka diwajibkan mengikuti inhal.

9. Ujian Kepaniteraan Radiologi Klinik dilaksanakan pada sesi II 
setelah semua requirements terpenuhi. Jika mahasiswa gagal dalam 
ujian tersebut diwajibkan mengikuti inhal.

10. Inhal  Kepaniteraan Radiologi Klinik mengikuti aturan yang sudah 
ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan sudah mendaftar 
kepada Koordinator Kepaniteraan Radiologi Klink.

11. Untuk keperluan praktikum Analisis Bitemark. mahasiswa 
diwajibkan untukmenyiapkan alat-alat sebagai berikut
a. .Alal tulis
b. Apel hijau/apel Malang
c. Sliding calliper dengan skala 0.02 mm
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d. Model gips rahang atas dan rahang bawah
e. Plastik mika
f. Glassplate
g. Spidol transparan ukuran F
h. Rontgen OPG

12. Mahasiswa yang berhalangan hadir dihanuskan menyerahkan surat 
izin resmi  kepada koordinator Kepaniteraan Radiologi Klinik.

13. Syarat untuk ujian di Departemen Konservasi dan Bedak Mulut 
harus sudah memenuhi rekuiremen interpretasi minimal 2 kasus.

14. Segala bentuk pelanggaran terhadap tata tertib diatas akan 
dikenakan sanksi

11. Kerumahsakitan
Merupakan stase terakhir dalam kepaniteraan yang merupakan 

gabungan antara kerumah sakitan dan Interprofesional Education (IPE) 
sejumlah 3 sks. Adapun pelaksanaan kerumahsakitan dilaksanakan 
bekerja sama dengan RSUP Dr. Sardjito. Terdapat beberapa perubahan 
dalam rekuiremen dari kerumahsakitan yang semula hanya 1 
sks berubah menjadi 3 sks. Diharapkan dengan perubahan yang 
disesuaikan Sistem Pendidikan Nasional Kedokteran dan Kedokteran 
Gigi (SNPK), mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan 
mengaplikasikan keilmuan yang diperoleh sebelumnya dalam lingkup 
yang lebih luas.

Tata Tertib:
1. Penanggung jawab Kepaniteraan Kerumahsakitan adalah SMF 

RSUP Dr. Sardjito.
2. Peserta Kepaniteraan wajib mengikuti seluruh kegiatan kepaniteraan 

selama 30 hari dan 1 hari evaluasi.
3. Wajib mengikuti masa orientasi selama  2 hari penuh, apabila kurang 

tidak diperkenankan mengikuti kepaniteraan kerumahsakitan.
4. Mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Sardjito dan 

FKG UGM.
5. Mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. 

Sardjito.
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6. Apabila tidak hadir harus mengajukan surat ijin yang ditujukan 
kepada Kepala SMF Bedah Mulut RSUP Dr. Sardjito dengan 
tembusan kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian (Diklit) 
RSUP Dr. Sardjito dan Kabag Bedah Mulut FKG-UGM.

7. Apabila tidak hadir 3 x berturut-turut tanpa ijin yang sah, dianggap 
gugur.

8. Setiap kelompok diwajibkan menunjuk Ketua kelompoknya 
masing-masing yang bertugas :
a. Mengkoordinir kelompoknya
b. Sebagai penghubung baik dengan FKG UGM maupun dengan 

RSUP Dr. Sardjito.
9. Syarat: menyusun dan mempresentasikan:

a. Satu kasus per 2 orang untuk IPD
b. Satu kasus per kelompok untuk Bedah Mulut

D. MATRIK REQUIREMENTS PEKERJAAN KEPANITERAAN 
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UGM

No K o d e 
Praktikum

Departemen /
Unit Pelayanan

Jumlah 
Hari SKS

KEPANITERAANUMUM 10 1
UJIAN CBT & OSCE (AKHIR 
KEPANITRAAN UMUM) 1 1

KGK 5903 IKGA 40 4

KGK 5905 KONSERVASI GIGI 40 4

KGR 5904 PROSTODONSIA 40 4

KGS 5906 BM & MAKSILOFASIAL 40 4
K G M 
5910 IKGP & IKGM 40 4

KGO 5905 ORTODONSIA 30 3

KGP 5904 PERIODONSIA 30 3

KGI  5904 IPM 30 3
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KGL 5913 KERUMAHSAKITAN 30 3
KGU 5903 RADIOLOGI KLINIK 10 1

KEPANITERAAN LANJUT 
(UJIAN KOMPREHENSIF) 1 1

JUMLAH 342 36

1.  Kepaniteraan Umum

No Jenis Kegiatan
Waktu pelaksanaan (hari ke- )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pembekalan           

2 Etika kedokteran 
gigi

3 Rekam medis           

4 Sterilisasi           

5 U n i v e r s a l 
precaution           

6 Anestesi           

7 Vital sign

8 Ergonomi

9 Basic life support

10 Sistem rujukan

2.  Kepaniteraan Ilmu Kedokteran Gigi Anak (KGA 5903)

No. Requirements JumlahKasus
1. Diagnose 6 
2. Eksodonsi

-  anestesi CE 2
- anestesi infiltrasi 1
- anestesi blok n. Alveolaris inferior   2

3. Opdent gigi decidui
-  Kelas I/III/V 2
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-  Klas II 2
4. Fissure sealent 1
5. Topikal aplikasi fluor  1
6. Endodontk gigi desidui 1

7. SSC/PCC atau jaket akrilik gigi desidui 1
8. Space maintainer baru 1
9. Kontrol space maintainerwarisan 1

3. Kepaniteraan Konservasi Gigi (KGK 5905)

No. Requirements Point JumlahKasus
Minimal

1. Restorasi kavitas kelas I / V  dengan 
amalgam 6

1
 2. Restorasi kavitas kelas II  dengan 

amalgam 7

3. Restorasi kavitas kelas I , III, V dengan 
semen ionomer kaca 4 3

4. Restorasi kavitas kelas I / III / V dengan 
resin komposit sinar tampak 5 5

5. Restorasi kavitas kelas II dengan resin 
komposit sinar tampak 7

1
 
 

6. Restorasi kavitas kelas IV dengan resin 
komposit sinar tampak tanpa mock up 8

7. Restorasi kavitas kelas IV dengan resin 
komposit sinar dengan mock up 10

8. Restorasi kelas I, II inlei atau onlei 13  pilihan
9. Restorasi mahkota jaket akrilik 13

1
 10. Restorasi mahkota jaket akrilik dengan 

inti pasak logam 24

11. Perawatan saluran akar tunggal pada 
gigi vital 16

 1
12. Perawatan saluran akar tunggal pada 

gigi non vital 13
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13. Perawatan kaping pulpa 6  pilihan

14. Perawatan proteksi pulpa menggunakan 
SIK atau Ca(OH)2

3 2

5. Kepaniteraan Prostodonsia (KGR 5904)

No. Requirements JumlahKasus

GTC (Gigi Tiruan Cekat) 1

GTL (Gigi Tiruan Lengkap) 1

GTS (Gigi Tiruan Sebagian) resin 
akrilikparadental minimal hilang 3 gigi
ATAU
GTS Ujung Bebas tanpa oklusi

2

1

5. Kepaniteraan Bedah Mulut dan Maksilofasial(KGS 5906)

No. Requirements Skor
Eksodonsi akar gigi tanpa  komplikasi Skor 1
Alveolectomy ringan Skor 1

Penegakan diagnosis     infeksi,tumor  
jinak,ganas,kista dan  perawatannya 
(pengobatan, merujuk)

Skor 1

Asisten operasi disertai  membuat laporan 
operasi  diketahui oleh pembimbing 
masing-masing

Skor 1

Eksodonsi elemen I,C.P  (maksila atau 
mandibula tanpa komplikasi) Skor 2

Penanganan komplikasieksodonsi dan 
anestesi lokal : dry socket, shock Skor 2

Operculectomy Skor 2

Eksodonsi elemen (maksila  dan 
mandibula) tanpa  komplikasi Skor 3
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Incisi abses subcutan atau submukosa 
dan  perawatannya Skor 3

Reposisi dislokasi TMJ Skor 3
Penanganan fraktur alveolus, gigi 
avulsi,gigi luksasi akibat trauma dengan 
fiksasi tipe ESSIG

Skor 3

Semua kasus eksodonsi  dengan 
komplikasi yang    harus dikerjakan 
dengan odontectomy

Skor 4

Melakukan suturing Wajib-tanpa Skor 
minimal 2x

Menyajikan seminar jurnal reading di 
bagian Bedah Mulut dan Maksilofasial

Wajib – tanpa skor 
min 1 X

Mengikuti seminar jurnal reading di 
Bagian Bedah Mulut dan Maksilofasial

Wajib – selama 
kegiatan koas 
Bedah Mulut

Asisten operasi Skor 2
Asisten operasi dengan membuat laporan 
operasi Wajib –min 2x

Fixasi pada model Wajib – tanpa skor 
min1x

6. Kepaniteraan Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Ilmu 
Kesehatan Gigi Masyarakat (IKGP&IKGM) (KGM 5910)

No. Requirements Jumlah Hari
Pembekalan   4 hari
Praktikum di Puskesmas 12 hari
Praktikum di BPG  Puskesmas   5 hari
Praktikum di RS Tipe B  4 hari
Praktikum di RSGM 2 hari
Survey lapangan di PLKM 4 hari
Praktikum UKGS 2 hari
Diskusi Kelompok 4 hari
Ujian 3 hari
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7. Kepaniteraan Ortodonsia (KGO 5905)

No. Requirements JumlahKasus

Dua pasien Minimal 2 kasus 
dental

Indikasi, pemeriksaan subjektif/anamnesis,        
pemeriksaan objektif, menegakkan 
diagnosis, rencana perawatan, prognosis, 
desain alat ortodontik lepasan
 Membuat model studi (mencetak dan 
boxing)
Membuat laporan
Diskusi
Membuat alat
Insersi alat
Kontrol 

7. 8epaniteraan Periodonsia (KGP 5904)

No. Requirements Point J u m l a h 
pasien

Plak kontrol dan DHE 1 1
Skeling manual sampai dengan 
kontrol 1,5    2

Skeling dengan Ultrasonik sampai 
dengan kontrol 2      15

Sebagai assisten operator bedah 
periodontal/splint 2 2

Bedah Periodontal mandiri sampai 
dengan kontrol 6 1

Splinting mandiri 4 1

Kontrol pasca bedah 1 1
Kontrol (recall) 0,5 2

Total 40 
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9. Kepaniteraan Ilmu Penyakit Mulut (KGI 5904)

No. Komponen penilaian Point	
1. Profesionalisme 

- Presensi
- Kedisiplinan 20 poin

- Sikap dan perilaku
2. Tahap persiapan 6 poin

3. Kelola kasus : berbagai lesi oral dengan 
etiologi bervariasi 

30-60 poin /kasus

4. Non kelola kasus 
-   Diskusi CBL dan kehadiran 2 +  Σ presensi
-   Journal reading dan kehadiran 2 +  Σ presensi
-   pengkayaan  (slide lecturing) dan
    kehadiran 2 +  Σ presensi

SYARAT EVALUASI MINIMAL  200 
point

10. Kepaniteraan Radiologi Klinik (KGU 5903)

No. Requirements JumlahKasus
Asisten radiografer :
    - Periapikal 2

    - Oklusal 1

- Bitewing 1
- Ekstraoral 1

2.
Pengambilan foto rontgen dan prosesing radiograf oleh 
mahasiswa (mandiri) :
- Periapikal 1
- Ekstra oral  (OPG/ Sefalometri) 1

3. Interpretasi Radiograf dan QA radiografi :
- Karies 5
- Fraktur maksila atau mandibula 1
- Kelainan TMJ atau glandula  salivarius 1
- Tumor atau kista 1
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- Kelainan jaringan periodontal 2
4. Analisis bite mark 1

11. Kerumahsakitan(KGL 5913)

No. Requirements Jumlah Hari
1. Pembekalan 2 

2.

Administrasi dan manajemen Rumah 
sakit:
Pengenalan Rumah sakit
Rekam medik
Mutu Pelayanan (kendali mutu) dan 
sistem rujukan  

3

3.

SMF Kedokteran Kehakiman& Radiologi 
Dental:
Teknik otopsi mulut
Identifikasi korban melalui media 
radiograf
DVI, diskusi kasus
Teknik pembuatan visum

5 

4. 

SMF Penyakit Dalam:
Pemeriksaan jantung, respirasi, hati, 
limfa, dll
Kondisi normal & tidak normal
Pemeriksaan penunjang

5 

5.

SMF Gigi dan Mulut:
Pemeriksaan komprehensif gigi &mulut
Manifestasi oral penyakit sistemik
Pengenalan kasus oral pada 
pasiencompromised

5

6.

SMF Bedah Mulut:
IGD
 Kamar Operasi
Pengelolaan penderita rawat inap 
(bangsal)

10 

Total 30
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E. SISTEM UJIAN DAN PENILAIAN AKHIR 
1.  Sistem Ujian Akhir
Ujian akhir di masing-masing departemen/klinik dilaksanakan 

setelah memenuhi requirement pekerjaan . Sistem ujian dilaksanakan 
secara teori / tulis / kasus pasien / ujian lisan. 

 2.  Penilaian Akhir
Penilaian akhir dinyatakan dalam bentuk huruf abjad :
A = Amat baik
B = Baik

3. Nilai kepaniteraan minimal adalah B, apabila belum dicapai 
harus mengulang.

Untuk mengulang ujian di luar masa kepaniteraan, maksimal 1 
bulan setelah batas terakhir dan seijin penanggung jawab kepaniteraan 
bagian.

F.   EVALUASI HASIL KEPANITERAAN
1. Evaluasi Hasil Kepaniteraan pada Masing-masing Bagian

No Bagian Cara Evaluasi Hasil

1 IKGA Jumlah total nilai klinik (60%) + nilai 
ujian (40%)

2 KONSERVASI
Nilai klinik (50%) + nilai ujian lisan 
(15%) + nilai ujian tertulis (35%)

3 PROSTODONSIA Nilai klinik + nilai ujian lisan
2

4 BM & 
MAKSILOFASIAL

Nilai ujian akhir terdiri atas : 
ujian pasien/klinik dan ujian lisan 
dengan 2 penguji terdiri dari dosen 
pembimbing dan dosen penguji 
tamu 
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5 IKGP dan IKGM
Nilai ujian pretes (10%) + nilai ujian 
praktikum (45%)
+ nilai ujian Departemen (45%)

6 ORTODONSIA Nilai kerja klinik + nilai ujian 
2

7 PERIODONSIA

Jumlah total akhir nilai dari 4 aspek 
(profesionalisme 35% + kedisiplinan 
(15%) + etika (15%) + penguasaan 
materi (35%)

8 IPM Lolos evaluasi [ 50%] + ujian akhir / 
cbt [50%]

9 KERUMAHSAKITAN Nilai ujian tulis (70%) + laporan 
kasus (30%)

10 RADIOLOGI KLINIK Nilai praktikum 30% + nilai ujian 
akhir (70%)

2. Penghitungan Indeks Prestasi (IP)
Evaluasi klinik kepaniteraan dinyatakan dengan indeks prestasi 

(IP). Penghitungan indeks prestasi berdasarkan nilai huruf yang diubah 
menjadi nilai bobot dalam bentuk bilangan,  yaitu : A = 4, B = 3.  
Penghitungan IP menggunakan rumus :

          ∑ (nilai x sks)
 IP  =  -----------------------------
                      ∑sks 

3. Evaluasi Hasil Akhir Program Kepaniteraan
Evaluasi hasil akhir program kepaniteraan dilaksanakan setelah 

mahasiswa mengumpulkan 36 sks atau telah menyelesaikan siklus 
kepaniteraan dan ujian di masing-masing bagian/klinik.
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G.  INHAL
1. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi requirement 

yang telah ditentukan di masing-masing klinik selama masa 
siklusnya, mahasiswa wajib inhal setelah menyelesaikan siklus 
kepaniteraan secara keseluruhan.

2. Tata cara inhal: 
a. Mendaftarkan diri ke Seksi Akademik dan 

Kemahasiswaan.
b. Melaporkan diri  pada Koordinator  Kepaniteraan  bagian 

yang bersangkutan.
3. Setiap mahasiswa kepaniteraan diberikan 3 buah kartu kuning  

yang dapat digunakan untukinhal secara gratis sebanyak 3 
kali.

4. Apabila inhal > 3 kali, maka setiap kali inhal dikenakan biaya 
Rp.75.000,-
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4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks

2 KGL 480- Pendidikan Agama II 1 0 UNU 1101 
& 100 sks

a. KGL 4806 Agama Islam II    

b. KGL 4807 Agama Katholik II    

c. KGL 4808 Agama Kristen II    

d. KGL 4809 Agama Hindu II    

e. KGL 4810 Agama Budha II    

f. KGL 4811 Agama Kong Hu Chu II    

3 KGL 4812 Skripsi 0 4 KGL 3502, 
KGL 3501, 
KGM 3503

 Jumlah 1 7  

3. Matakuliah Pilihan
No Kode Matakuliah SKS Semester
1 KGE 1201 Kewirausahaan (pilihan) 1 II

2 KGE 2402 Akupunktur 1 IV

3 KGE 3603 Instrumentasi & Hewan Coba 1 VI

4 KGE 4704 Hipnodonsia (pilihan) 1 VII

  Jumlah 4

PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman dan bertaqwa, mandiri, berjiwa 
kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi kedokteran gigi dan keperawatan gigi.

 Fakultas Kedokteran Gigi UGM memiliki alumni yang tersebar di  
seluruh penjuru tanah air pada berbagai bidang profesi, baik sebagai 
pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, 
industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
fisik lainnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam 
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 

IVIII
PROGRAM STUDI S1 HIGIENE GIGI 

nilai bobot dalam bentuk bilangan,  yaitu : A = 4, B = 3.  Penghitungan IP 
menggunakan rumus : 

∑ (nilai x sks) 

         IP  =  -----------------------------

∑sks  

3. Evaluasi Hasil Akhir Program Kepaniteraan 

Evaluasi hasil akhir program kepaniteraan dilaksanakan setelah mahasiswa 
mengumpulkan 36 sks atau telah menyelesaikan siklus kepaniteraan dan 
ujian di masing-masing bagian/klinik.

G. INHAL 

1. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi requirement yang telah 
ditentukan di masing-masing klinik selama masa siklusnya, 
mahasiswa wajib inhal setelah menyelesaikan siklus kepaniteraan 
secara keseluruhan. 

2. Tata cara inhal: 
a. Mendaftarkan diri ke Seksi Akademik dan Kemahasiswaan. 
b. Melaporkan diri  pada Koordinator  Kepaniteraan  bagian yang 

bersangkutan. 
3. Setiap mahasiswa kepaniteraan diberikan 3 buah kartu kuning  yang 

dapat digunakan untukinhal secara gratis sebanyak 3 kali.
4. Apabila inhal > 3 kali, maka setiap kali inhal dikenakan biaya 

Rp.75.000,-
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PROGRAM STUDI S1 HIGIENE GIGI  

 

1.  MISI, VISI DAN TUJUAN

A. Misi 
Menjalankan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang higiene gigisecara profesional dan 
berkualitas unggul, bermanfaat, mendukung pelayanan prima, serta 
berwawasan global.

B. Visi 
Program Studi Higiene Gigi (Dental Hygiene Program) FKG UGM 

menghasilkan lulusan Higienis Gigi yang unggul, inovatif, dan integratif 
mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, yang dijiwai 
nilai-nilai budaya dan profesionalisme berdasarkan Pancasila.
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C. Tujuan 
Menjadikan Program Studi Higiene Gigi yang unggul di Indonesia 

melalui:
1. Pendidikan higiene gigi yang unggul, kompeten, kreatif, dan 

profesional, beridentitaskan kerakyatan dan berakar pada 
sosio-budaya Indonesia.

2. Penelitian higiene gigi yang menjadi rujukan nasional 
berwawasan lingkungan dan responsif terhadap permasalahan 
kesehatan gigi dan mulut.

3. Pengabdian di bidang higiene gigi yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan mampu mendorong kemandirian masyarakat 
dalam bidang kesehatan gigi dan mulut secara berkelanjutan.

4. Tata kelola fakultas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, 
akuntabel, dan terintegrasi menunjang efektifitas dan 
efisiensi pemanfaatan sumberdaya dengan mengedepankan 
kesejahteraan sivitas akademika.

5. Kerjasama secara strategis, sinergis dan berkelanjutan dengan 
institusi lainnya baik nasional maupun internasional.

D. Sasaran
1. Untuk mencapai pendidikan higiene gigi yang unggul, 

kompeten, kreatif, dan profesional, beridentitaskan kerakyatan 
dan berakar pada sosio-budaya Indonesia dilakukan melalui 
sasaran berikut ini:
a. Peningkatan kurikulum berbasis kompetensi yang 

berkualitas dan peka terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat di 
bidang kesehatan gigi dan mulut.

b. Peningkatan sistem pembelajaran yang berkualitas 
serta mendapat pengakuan secara nasional maupun 
internasional.

c. Pencapaian akreditasi nasional dengan nilai tertinggi.
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2. Untuk mencapai hasil penelitian bidang higiene gigi yang 
dapat menjadi rujukan nasional, berwawasan global melalui :
a. Peningkatan kualitas penelitian melalui kegiatan lokakarya 

penulisan ilmiah serta pertukaran mahasiswa dan dosen 
dengan institusi yang berhubungan di lingkup nasional 
maupun internasional.

b. Pemberian bantuan dana penelitian kepada dosen dan 
mahasiswa.

c. Peningkatan publikasi karya tulis ilmiah oleh mahasiswa 
dan dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan 
internasional bereputasi.

d. Kolaborasi penelitian dengan institusi lain di tingkat 
nasional maupun internasional.

3. Untuk mencapai pengabdian  di bidang higiene gigi yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mendorong 
kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan gigi dan 
mulut secara berkelanjutan  dilakukan melalui:
a. Pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 

yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dalam 
pencegahan penyakit gigi dan mulut.

b. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dengan mitra  
strategis dan potensial, sehingga tercipta kerja sama yang 
sinergis dan berkesinambungan.

4. Untuk mencapai tata kelola fakultas yang berkeadilan, 
transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi menunjang 
efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dilakukan 
melalui pelatihan dan peningkatan mutu SDM.

5. Untuk mencapai kerjasama secara strategis, sinergis dan 
berkelanjutan dengan institusi lainnya baik nasional maupun 
internasional dilakukan melalui peningkatan kerja sama bidang 
tri dharma perguruan tinggi.
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2.  PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Pelaksanaan pendidikan diawali dengan pendaftaran dan 

pendaftaran ulang. Pendaftaran calon mahasiswa yang baru diterima 
atau pendaftaran ulang setiap semester merupakan kegiatan yang wajib 
dilakukan oleh semua mahasiswa Program Studi Higiene Gigi (dental 
hygiene) di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada pada 
awal setiap tahun akademik atau setiap semester. Setiap mahasiswa 
yang telah terdaftar sebagai mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti 
perkuliahan yang diselenggarakan pada semester itu. Matakuliah yang 
disediakan merupakan matakuliah wajib. Matakuliah wajib adalah 
matakuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa peserta program 
studi ini. Kegiatan perkuliahan tersebut diselenggarakan untuk beban 
pendidikan yang diwajibkan. Jumlah satuan kredit semester dan 
jenis matakuliah yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa setiap 
semester mengikuti peraturan akademik yang berlaku. Dalam kegiatan 
pendidikan tersebut, setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari Dosen 
Pembimbing Akademik (DPA).

A. Sistem Pembelajaran
Pembelajaran di program studi dilaksanakan dengan menggunakan  

sistem kredit semester. Dalam sistem ini perencanaan, penyusunan dan 
pelaksanakan program pendidikan mengunakan satuan kredit sebagai 
tolok ukur beban studi. Kegiatan pendidikan Higiene Gigi didasarkan 
pada tujuan pendidikan, maka proses pembelajaran dikembangkan dan 
ditekankan dengan cara: 

1. Motivasi dan menanamkan keingintahuan (learning to know).
2. Memberikan latihan-latihan atau praktikum dan tugas-tugas 

mandiri (learning to do) untuk mencari cara penyelesaian 
suatu masalah higiene gigi.

3. Memberi tugas presentasi suatu topik tertentu (learning to 
be) untuk memacu mahasiswa agar dapat mengemukakan 
pendapat dan berargumentasi dengan benar sesuai penalaran 
higiene gigi.
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4. Memberi bekal cukup untuk bekerjasama dengan bidang lain 
yang terkait dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya 
atau berkehidupan bersama untuk bekerjasama (learning to 
live together).

B. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Sistem Semester
Sistem semester adalah sistem penyelenggaran program pendidikan 

dengan menggunakan satuan waktu terkecil setengah tahun yang disebut 
satu semester.   Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 
16–18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2–3 
minggu penilaian. Dalam pelaksanannya  sistem semester dilaksanankan 
secara reguler, dibagi menjadi dua:

a. Semester Ganjil ( Semester I, III,  V dan VII)
b. Semester Genap (Semester II, IV, VI dan VIII)

C. Sistem Kredit Semester (SKS)
1. Pengertian dan tujuan sistem kredit semester  

Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan 
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester. SKS  
ini menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, 
pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. Sistem 
tersebut mengatur perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 
program pendidikan dengan menggunakan kredit kuliah dan 
praktikum sesuai tolok ukur beban pendidikan. Setiap matakuliah 
dan praktikum mempunyai bobot sesuai keperluan untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Dalam sistem kredit, beban studi yang harus 
diselesaikan oleh mahasiswa pada suatu jenjang studi dinyatakan 
dalam jumlah satuan dan waktu pelaksanaannya diatur sistem 
semester. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 
16–18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya serta kegiatan 
lanjutan, termasuk 2-3 minggu kegiatan evaluasi.

Tujuan utama penggunaan sistem kredit dalam pelaksanaan 
pendidikan:
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1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat 
belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya.

2) Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat 
mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, 
bakat, dan kemampuannya.

3) Mempermudah penyesuaian alih kredit dari program studi 
yang lain.

4) Memudahkan evaluasi keberhasilan mahasiswa.

2. Beban pendidikan dan satuan kredit semester (SKS)
Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa 

dan beban mengajar bagi dosen memerlukan ukuran. Ukuran ini 
dinyatakan dalam satuan kredit. Karena Program Studi Higiene 
Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UGM menganut sistem semester, 
maka satuan kreditnya disebut satuan kredit semester dan disingkat 
sks.

3. Satuan Kredit Semester untuk kuliah
 Satu SKS kuliah setara dengan kegiatan pendidikan 

selama tiga jam dalam seminggu yaitu satu jam perkuliahan dengan 
satu tatap muka ditambah satu jam kegiatan terstruktur dan satu 
jam kegiatan mandiri. Satu semester terdiri atas 16 minggu kuliah 
atau kegiatan terjadwal lainnya, sehingga satu sks setara 48 jam 
kegiatan pendidikan dalam satu semester.

 Bagi mahasiswa, satu sks adalah kegiatan pendidikan 
selama tiga jam dalam seminggu yang terdiri dari satu jam kuliah 
yaitu tatap muka yang terjadwal dengan dosen, satu jam kegiatan 
terstruktur, yaitu kegiatan pendidikan yang direncanakan oleh 
dosen tetapi tidak terjadwal, seperti tugas (assignment) dan satu 
jam kegiatan mandiri bagi mahasiswa.

 Bagi dosen satu sks setara dengan tiga jam kegiatan 
pendidikan, yang terdiri atas satu jam kuliah tatap muka yang 
terjadwal dengan mahasiswa, satu jam untuk pengembangan 
materi subyek dan satu jam untuk kegiatan pendidikan rangkaian.
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4. Satuan Kredit Semester untuk Praktikum
Praktikum adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan di 

laboratorium atau klinik, berkaitan dengan kemapuan psikomotorik. 
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menambah kejelasan 
pemahaman materi kuliah yang diberikan dan memberi latihan 
dasar ketrampilan untuk mengenali dan melakukan pengamatan 
serta pendekatan ilmiah, melakukan diagnosa higiene gigi (dental 
hygiene), menentukan rencana higiene gigi (dental hygiene), dan 
melakukan tindakan higiene gigi (dental hygiene) pada pasien.

Satu sks praktikum setara dengan kegiatan 4-5 jam per minggu 
yang meliputi kegiatan psikomotorik selama tiga jam terjadwal 
perminggu ditambah dengan satu jam kegiatan terstruktur dan satu 
sampai dua jam kegiatan mandiri.Jumlah keseluruhan beban satu 
sks praktikum setara dengan kegiatan selama 64–80 jam dalam 
satu semester. Total sks matakuliah yang disertai praktikum adalah 
jumlah sks kuliah ditambah jumlah sks praktikum.

5. Satuan Kredit Semester untuk Skripsi
Satu sks skripsi sama dengan satu sks untuk praktikum, yaitu 

setara dengan empat sampai lima jam kegiatan perminggu atau 64 
– 80 jam per semester.

D. Sistem Ujian dan Penilaian  
1. Sistem Ujian

Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan ujian lisan. 
Cara ujian yang diselenggarakan disesuaikan dengan sifat kegiatan 
pendidikan dan jumlah mahasiswa. 

2. Tujuan ujian
Ujian dilakukan dengan tujuan untuk:
a) Menilai seberapa besar mahasiswa dapat memahami bahan 

yang  diajarkan atau ditugaskan kepadanya.
b) Mengetahui kemampuan mahasiswa atau kompetensi 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan.



142 Fakultas Kedokteran Gigi UGMFakultas Kedokteran Gigi UGM

c) Evaluasi dosen dan proses pembelajaran.
 

Ujian diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu satu 
kali ujian sisipan/tengah semester dan satu kali ujian akhir semester. 
Pelaksanaan ujian sisipan dan ujian akhir semester untuk kegiatan 
pendidikan diatur oleh Seksi Akademik dan Kemahasiswaan serta 
disesuaikan dengan kalender akademik Universitas. Disamping 
itu, mahasiswa diijinkan menempuh ujian perbaikan dengan 
persyaratan tertentu. Ujian praktikum atau responsi diatur oleh 
penanggungjawab  praktikum.

Di dalam pelaksanaan ujian, mahasiswa harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut:
a) Terdaftar pada kelas matakuliah bersangkutan pada semester 

berjalan.
b) Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% jumlah total 

waktu perkuliahan.
 
 Hasil ujian diumumkan secara terbuka atau ditempel pada 

papan pengumuman.  Hasil ujian matakuliah yang tidak tercantum di 
dalam KRS dianggap tidak sah dan ujian dianggap batal.

3. Sistem penilaian
 Penilaian menggunakan sistem penilaian relatif dan 

absolute (PAP). Di dalam kurikulum berbasis kompetensi, maka 
standar penilaian berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan 
yan disebut sebagai Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian 
Acuan Baku (PAB) atau criterion referred assessment. Cara penilaian 
berdasarkan PAP merupakan sistem yang digunakan untuk menilai 
kemampuan mahasiswa secara absolut terhadap suatu patokan 
yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang disebut nilai batas lulus 
atau tingkat penguasaan minimum. Dosen harus sudah menetapkan 
patokan ini sejak sebelum pembelajaran dimulai. Mahasiswa yang 
dapat mencapainya tau bahkan menilai patokan tersebut dinilai 
lulus dan yang belum mencapainya dinilai tidak lulus. 
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Standar Pencapaian Materi

Pencapaian Materi
 (%) Skor Absolut Huruf Mutu Angka Mutu

75- 100 75- 100 A 4

65-74,9 65-69,9 B 3
55-64,9 55-59,9 C 2
45-54,9 45-54,9 D 1
< 44,9 < 44,9 E 0

 
Selanjutnya, penilaian relatif merupakan penilaian dari 

prestasi seluruh mahasiswa dalam suatu kelas dipakai sebagai dasar 
penilaian. Sistem penilaian harus mampu memilah mahasiswa 
menjadi kelompok mahasiswa yang berkemampuan amat baik, 
baik, cukup, kurang, dan gagal.

Dengan demikian nilai dinyatakan sebagai berikut:
 A : berarti amat baik
 B : berarti baik
 C : berarti cukup
 D : berarti kurang
 E : berarti gagal

Mahasiswa yang belum menyelesaikan tugasnya diberi 
nilai K. Apabila satu bulan setelah nilai diumumkan tetap tidak 
memenuhi persyaratan, nilai K diubah menjadi nilai E. Mahasiswa 
yang mengundurkan diri secara tidak sah diberi nilai E. Akan tetapi 
setelah nilai ujian keluar, mahasiswa juga masih diberi kesempatan 
untuk mengikuti ujian perbaikan yang pelaksanaanya diserahkan 
kepada masing-masing dosen pengampu matakuliah apakah akan 
mengadakan ujian perbaikan atau tidak.
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E. Evaluasi Hasil Studi
1. Penghitungan nilai Akhir

Setiap matakuliah hanya mempunyai satu nilai akhir (NA). 
Nilai akhir ini merupakan hasil penggabungan dari nilai berbagai 
kegiatan dalam matakuliah tersebut (praktikum, ujian sisipan, kuis, 
dan tugas lain).

      (sks MKi x NMKi) + (sks Pi x NPi)

    NA MKi =   ---------------------------------------------

    sks MKi + sks Pi  

  
 Keterangan:
 NAMKi : Nilai akhir matakuliah i
 Mki  : Matakuliah i
 NMKi  : Nilai matakuliah i
 Pi  : Praktikum i
 NPi  : Nilai praktikum i

2. Penghitungan Indeks prestasi (IP)
 Evaluasi hasil studi mahasiswa dinyatakan dengan 

indeks prestasi (IP). Penghitungan indeks prestasi  berdasarkan 
nilai huruf diubah menjadi nilai bobot dalam bentuk bilangan, 
yaitu A=4, B=3, C=2, D=1, dan E=0. Nilai K tidak diikutkan 
dalam penghitungan indeks prestasi. Peringkat IP berkisar antara 0 
sampai 4. Indeks prestasi semester digunakan sebagai acuan untuk 
mengambil beban sks semester berikutnya. Penghitungan indeks 
prestasi (IP) menggunakan rumus sebagai berikut:

   ∑ (bobot nilai x sks mata kuliah)

    IP  =     ----------------------------------------

    ∑sks mata kuliah
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Laporan hasil studi mahasiswa tersebut akan diberikan dalam 
bentuk Kartu Hasil Studi (KHS), yaitu laporan yang berisi daftar 
semua matakuliah yang diambil dalam semester tersebut beserta 
nilai tiap matakuliah, indeks prestasi serta beban sks yang dapat 
diambil dalam semester berikutnya.

Evaluasi pada jenjang sarjana dilakukan pada dua tahun 
pertama, yaitu pada akhir semester 4, dan pada akhir program 
studi dengan menggunakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

3. Beban SKS tiap semester
IP setiap semester digunakan untuk menentukan jumlah sks 

yang dapat diambil pada semester berikutnya, dengan pedoman 
sebagai berikut:

IP ≥ 3,00   : dapat mengambil maksimal 24 
sks

2,50 < IP <3.00 : dapat mengambil maksimal 21 
sks

2.00 < IP ≤2.50 : dapat mengambil maksimal 18 
sks

1.50  < IP ≤2.00 : dapat mengambil maksimal 15 
sks

IP ≤ 1.50   : dapat mengambil maksimal 12 
sks

D. Evaluasi Hasil Studi Akhir Semester Ke-empat
Pada akhir dua tahun pertama atau semester keempat, terhitung 

mulai saat mahasiswa terdaftar pertama kalinya sebagai mahasiswa 
Higiene Gigi Kedokteran Gigi UGM, hasil studi mahasiswa dievaluasi 
untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat melanjutkan 
studi atau harus meninggalkan fakultas. Mahasiswa dapat melanjutkan 
studi di Higiene Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UGM jika memenuhi 
persyaratan:
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a. Dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks dari kegiatan 
pendidikan

b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2.00
c. Tidak ada nilai E dalam matakuliah yang diperhitungkan dalam 

butir a.

Apabila dalam waktu empat semester tersebut mahasiswa mampu 
mengumpulkan lebih dari 30 sks, maka evaluasi hasil akhir studi 
semester keempat ini dipilih 30 sks dari kegiatan pendidikan dengan nilai 
tertinggi. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut 
tidak dapat melanjutkan studi Higiene Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 
UGM

E. Evaluasi Hasil Studi Program Studi
Evaluasi hasil studi akhir program studi dilaksanakan setelah 

mahasiswa mengumpulkan minimal 144 sks. Mahasiswa dinyatakan 
lulus jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menempuh semua matakuliah wajib dan pilihan yang 
dipersyaratkan 

2. IPK ≥ 2.00
3. Jumlah nilai D maksimum 25% dari sks total 
4. Tidak ada nilai E
5. Nilai matakuliah dalam kelompok pengembangan kepribadian 

(MPK) minimal C.

Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, mahasiswa diwajibkan 
memperbaiki nilai selama masa studi belum habis. Bagi yang melebihi 
masa studi, akan dilakukan yudisium khusus.

F. Predikat Kelulusan
Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana pada rapat yudisium. 

Kepada para lulusan diberi predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai 
berikut:
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1. Lulus dengan pujian atau cum laude diberikan kepada 
mahasiswa yang lulus sarjana dengan: IPK ≥ 3,51 dan masa 
studi maksimal 5 tahun  

2. Lulus dengan sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa 
yang lulus sarjana dengan IPK antara 2,76 – 3,50

3. Lulus dengan memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang 
lulus sarjana dengan IPK antara 2.00 – 2.75

G. Pengulangan Mata Kuliah
Bagi mahasiswa yang belum dapat mencapai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) minimum seperti yang dipersyaratkan dan memiliki 
nilai kurang, diberi kesempatan menempuh kembali matakuliah yang 
pernah diambil pada tahun-tahun sebelumnya. Kesempatan ini hanya 
diberikan selama masih dalam batas waktu studi, dengan tujuan untuk 
memperbaiki nilai dan meningkatkan IPK. IPK diperhitungkan kembali 
dengan menggunakan nilai tertinggi yang pernah dicapai untuk 
matakuliah yang bersangkutan.

H. Batas Waktu Studi
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 

232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, batas waktu studi ditempuh delapan 
semester dan selama-lamanya empat belas semester. Masa non aktif 
studi dengan ijin, tidak diperhitungkan sebagai masa studi setelah 
dilakukan evaluasi hasi studi ternyata syarat-syarat penyelesaian studi 
tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak 
berhasil dan harus mengundurkan diri atau dikeluarkan dari PSHG 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM. 

I. Cuti Akademik
1. Pengertian Umum

a) Cuti Akademik adalah keadaan tidak terdaftar sebagai 
mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada satu semester 
atau lebih atas ijin pejabat yang berwenang.
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b) Cuti Akademik wajib mendapat ijin tertulis dari Dekan 
atau Rektor.

c) Lama cuti akademik kumulatif yang diperbolehkan 
maksimal sama dengan lama studi terprogram di masing-
masing fakultas.

d) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

e) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai 
mahasiswa baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan 
cuti akademik. Mahasiswa karena alasan tertentu dan 
disetujui oleh Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa 
studinya tetap diperhitungkan sebagai masa studi aktif, 
dan dipakai sebagai dasar perhitungan evaluasi.

f) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, 
status kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak 
diperkenankan mengikuti kegiatan akademik maupun 
menggunakan fasilitas yang tersedia.

2. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
a) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

b) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

c) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
 i. Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 
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dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
 ii. Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.

3. Cuti Akademik Lebih dari Dua Tahun
a) Mahasiswa yang akan cuti akademik lebih dari dua tahun, 

baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
permohonan surat permohonan ijin cuti akademik kepada 
Rektor dengan tembusan kepada Dekan. Demikian 
pula apabila akan aktif kembali setelah cuti akademik, 
mahasiswa harus mengajukan surat permohonan aktif 
kembali  kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan.

b) Cuti akademik seijin Rektor tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas masa studi, dan 
selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

c) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Rektor (mangkir) 
lebih dari dua tahun apabila akan aktif kembali dan 
diijinkan oleh Rektor, dikenai ketentuan :
 i. Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas studi. 
 ii. Besarnya SPP yang harus dibayar ditetapkan sama 

dengan SPP mahasiswa baru.

4. Syarat Her registrasi Setelah Cuti    
Mahasiswa yang termasuk kategori berikut ini wajib 

mengajukan surat permohonan aktif kuliah kembali selambat-
lambatnya sebulan sebelum kegiatan semester bersangkutan 
dilaksananakan.

a) Mahasiswa yang cuti akademik kurang atau sama dengan 
empat semester akan her registrasi serta melakukan 
kegiatan wajib memenuhi persyaratan:
 i. Membawa kartu mahasiswa terakhir.
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 ii.  Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari   
 Dekan.

 iii. Membawa surat ijin (bagi yang ijin).
 iv. Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan   

 kategori tahun angkatan masuk UGM.
b) Mahasiswa yang cuti akademik lebih dari empat semester 

apabila akan melakukan herregistrasi dan kegiatan 
akademik, wajib memenuhi persyaratan:
 i. Membawa kartu mahasiswa terakhir.
 ii. Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari   

 Rektor.
 iii. Membawa surat ijin cuti (bagi yang ijin).
 iv. Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan   

 kategori tahun angkatan terbaru mahasiswa UGM.
c) Mahasiswa dengan status perpanjangan studi, apabila 

akan her registrasi wajib memenuhi persyaratan:
 i. Membawa kartu mahasiswa terakhir.
 ii. Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari   

 Dekan/ Rektor.
 iii. Membawa surat ijin perpanjangan studi dari   

 Dekan.
 iv. Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan   

 kategori angkatan terbaru.

3. ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN
A. Pendaftaran Studi
Pendaftaran studi adalah kegiatan pendaftaran bagi setiap calon 

mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada 
pada awal tahun akademik untuk mendapatkan status tetap sebagai 
mahasiswa selama kurun waktu tertentu pada fakultas masing-masing. 
Tata cara pendaftaran telah diatur oleh Universitas. Setelah mendapatkan 
Nomor Induk Mahasiswa (NIM), mahasiswa baru harus mendaftarkan 
diri ke Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi 
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Universitas Gadjah Mada. Pendaftaran di fakultas ini dimaksudkan agar 
mahasiswa dapat menentukan matakuliah yang akan diambil dalam 
semester yang sedang berlangsung.

Pendaftaran ulang wajib dikerjakan oleh mahasiswa pada setiap 
awal semester untuk memperpanjang status kemahasiswaannya. 
Tata cara pendaftaran ulang telah diatur oleh Universitas. Mahasiswa 
dapat mengambil blangko kartu mahasiswa di Seksi Akademik dan 
Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi UGM sebagai syarat untuk 
membayar SPP di Bank yang telah ditunjuk oleh Pimpinan Universitas. 
Setelah selesai pendaftaran ulang dengan mendapatkan kartu mahasiswa 
dan bukti pembayaran SPP, mahasiswa dapat mengambil Kartu Rencana 
Studi (KRS) di Fakultas Kedokteran Gigi UGM.

Untuk membantu kelancaran pendaftaran oleh mahasiswa, 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM menyediakan petunjuk tertulis dalam 
bentuk buku Panduan Akademik dan petunjuk tertulis lain, antara lain:

1. Kalender akademik.
2. Jadwal kegiatan pendidikan semester yang bersangkutan

B. Kalender Akademik
Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah 

Mada disusun mengikuti Kalender Akademik Universitas Gadjah Mada 
dan diputuskan melalui Surat Keputusan Dekan. Kalender tersebut 
mengatur penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk semester atau 
satu tahun.

C. Dosen Pembimbing Akademik
Setiap mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik 

(DPA) yang ditunjuk oleh Dekan. 
Tugas Pembimbing Akademik (sesuai dengan SK Rektor UGM No. 

213/ P/ SK/ HT/ 2005) adalah sebagai berikut :
1. Memberi pembimbingan akademik yang berkualitas.
2. Mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi 

pembelajar yang berkualitas dan sukses.
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3. Memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat 
perencanaan cerdas dalam proses pembelajaran di Universitas 
Gadjah Mada agar dapat lulus sesuai dengan program dan 
kompetensi yang telah ditetapkan.

4. Membantu mahasiswa bimbingannya agar memiliki 
kemampuan dalam menginternalisasikan nilai – nilai luhur 
Universitas Gadjah Mada.

5. Membantu mahasiwa bimbingannya dalam mengembangkan 
karakter intelektual secara terpuji.

6. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan 
yang selalu mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Kartu Rencana Studi
1. Pengisian 

Pendaftaran kegiatan pendidikan dilakukan oleh mahasiswa 
dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan 
Pendidikan Akademik. Pengisian KRS dilakukan secara on line, 
yaitu dengan cara mengisi sendiri daftar matakuliah yang akan 
diambil melalui komputer. Data tersebut akan tersimpan dalam 
server  Sistem Informasi Akademik Fakultas Kedokteran Gigi 
UGM. Entry KRS tersebut dilakukan dengan membuka di portal 
mahasiswa yang alamat web site-nya : https://akademika.ugm.ac.id. 
Setelah melakukan entry KRS, mahasiswa dapat mengambil print 
out KRS di Seksi Akademik dan Kemahasiswaan untuk selanjutnya 
dimintakan pengesahan ke DPA masing-masing.

2. Tata Cara pengisian
Tata cara pengisian KRS diatur Seksi Akademik dan 

Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi UGM sebagai berikut:
a) Pengisian, pengambilan dan penyerahan kembali KRS harus 

sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Fakultas. Apabila 
terlambat dari waktu yang telah ditentukan, mahasiswa 
akan dikenakan sanksi dan harus segera melapor kepada 
Seksi Akademik dan Kemahasiswaan.
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b) Mahasiwa yang dapat melakukan entry KRS adalah 
mahasiswa yang sudah melakukan heregistrasi (daftar 
ulang), sehingga bagi mahasiswa yang belum melakukan 
heregistrasi, ketika akan melakukan entry KRS akan 
muncul warning bahwa mahasiswa tersebut statusnya 
belum heregistrasi sehingga belum bisa melakukan KRS.

c) Mahasiswa melakukan pengisian KRS dengan cara memilih 
matakuliah yang ditawarkan pada semester tersebut, setelah 
daftar matakuliah yang telah dipilih tersebut disimpan, 
maka mahasiswa dapat mengambil print out KRS sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Seksi Akademik 
dan Kemahasiswaan.

d) Dalam melakukan entry KRS, jumlah sks yang boleh 
diambil sudah disetting secara otomatis dalam Sistem 
Informasi Akademik sesuai dengan IP semester yang 
diperoleh mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa hanya 
bisa mengambil matakuliah sesuai dengan batas sks yang 
berhak diambil.

e) Tata cara pengisian KRS juga dapat dibuka di portal 
mahasiswa dengan membuka alamat :https://akademika.
ugm.ac.id/manual/Panduan Penggunaan Portal_
Akademik_mahasiswa.pdf

f) Print out KRS yang sudah ditandatangani oleh DPA 
difoto kopi sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan 
: lembar yang asli diserahkan ke Seksi Akademik dan 
Kemahasiswaan, lembar kedua diserahkan kepada 
DPA, dan lembar ketiga dipegang oleh mahasiswa yang 
bersangkutan.

3. Pengubahan
Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengubah 

matakuliah dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu setelah 
kuliah dimulai atau sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Seksi  
Akademik dan Kemahasiswaan. Pengubahan ini harus dengan 
persetujuan DPA dan cara pelaksanaannya sama seperti cara 
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pengisian KRS. Pengubahan KRS dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut:

a) Waktu kuliah yang bersamaan pelaksanaannya dengan 
matakuliah lain akibat perubahan jadwal kuliah.

b) Adanya kekeliruan pengisian KRS.
c) Matakuliah yang ditawarkan tidak jadi diadakan.

E. Pembatalan Mata Kuliah
Pembatalan matakuliah yang telah tertulis di dalam KRS, 

dapat dilakukan karena mahasiswa merasa tidak sesuai atau tidak 
mampu menyelesaikannya dengan baik. Mahasiswa tersebut diberi 
kesempatan untuk membatalkannya dengan persetujuan DPA 
dengan cara yang sama seperti pengisian KRS. Waktu pembatalan 
matakuliah dilakukan sesuai kalender akademik yang telah 
ditentukan. Perubahan dan pembatalan matakuliah di luar waktu 
yang telah ditentukan tidak diijinkan.

F. Perkuliahan dan Praktikum
Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran atau pendaftaran 

ulang di awal semester, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, 
praktikum dan kegiatan lain sesuai dengan rencana studinya. 
Jadwal kuliah disusun oleh Seksi Akademik dan Kemahasiswaan. 
Penyelenggaraan kuliah dikoordinasi oleh Seksi Akademik dan 
Kemahasiswaan. Praktikum diselenggarakan oleh Laboratorium 
pengampu matakuliah terkait.Kewajiban mahasiswa di dalam 
kegiatan pendidikan, khususnya kuliah dan praktikum, adalah 
sebagai berikut:
a) Wajib mengikuti kuliah secara teratur dan tertib dan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak diperbolehkan 
mengikuti dua matakuliah atau lebih pada waktu yang 
bersamaan.

b) Wajib mengisi daftar hadir pada waktu kuliah. Kehadiran 
minimal 75%. Bagi mahasiswa yang kehadiran dalam kuliah 
kurang dari 75% tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
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c) Wajib berpakaian rapi,sopan, tidak boleh memakai sandal dan 
kaos oblong selama mengikuti kegiatan akademis.

Praktikum memerlukan peralatan laboratorium yang sangat 
khusus, oleh karena itu, penyelenggaraan dan tata tertib praktikum 
diatur oleh penanggungjawab praktikum dari masing-masing 
laboratorium dan dikoordinasi oleh Kepala Laboratorium yang 
bersangkutan. Beberapa ketentuan yang secara umum berlaku 
untuk semua praktikum bagi mahasiswa:
a) Wajib mengikuti praktikum secara teratur sesuai jadwal yang 

telah ditentukan dengan tertib.
b) Wajib mengisi daftar hadir. Ketidak hadiran tidak boleh lebih 

dari 25% dan ketidak-hadiran tersebut harus dilengkapi dengan 
mengikuti mata-acara praktikum bersangkutan pada semester 
yang sedang berjalan. Bagi mereka yang kehadirannya kurang 
dari 75% atau tidak lengkap mengikuti acara praktikum 
yang diberikan, tidak diperkenankan ikut ujian praktikum 
(responsi).

c) Wajib berpakaian rapi dan mengenakan jas praktikum, demi 
menjaga keamanan bekerja di laboratorium atau mengikuti 
ketentuan di laboratorium tersebut.

d) Tidak diperbolehkan makan, minum dan merokok di 
laboratorium.

e) Wajib mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing 
laboratorium.

G. Tata Tertib Ujian
1. Tata Tertib Peserta Ujian 

a) Berpakaian rapi, sopan, dan tidak boleh memakai kaos, 
jaket, sandal.

b) Siap di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian 
berlangsung.

c) Selama ujian berlangsung, tidak diperbolehkan membawa 
HP.
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d) Tas diletakkan/dikumpulkan di depan/belakang.
e) Harus membawa Kartu Mahasiswa dan Kartu Peserta 

Ujian. 
f) Menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah diatur 

oleh panitia.
g) Dilarang menggeser/memindahkan tempat duduk.
h) Menandatangani daftar hadir ujian yang telah disiapkan 

oleh panitia.
i) Mempersilahkan Pengawas Ujian untuk memeriksa Kartu 

Mahasiswa dan Kartu Ujian. 
j) Boleh meninggalkan tempat ujian karena selesai ujian, 

apabila sudah separoh waktu ujian matakuliah yang 
diujikan.

k) Apabila terlambat lebih dari separoh waktu ujian, tidak 
diperbolehkan mengikuti ujian.

l) Sanggup menerima sanksi apabila terbukti melakukan 
kecurangan (menyontek dsb), yang dilaporkan dalam 
berita acara dan hasil ujiannya dianggap tidak sah.

m) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ujian, akan 
diatur kemudian.

2. Tata Tertib Pengawas Ujian :
a) Pengawas harus datang 5 menit sebelum ujian dilaksanakan, 

dan keluar ruangan setelah ujian berakhir.
b) Selama ujian berlangsung, HP dimatikan/silent.
c) Membagikan lembar soal dan lembar jawaban ujian.
d) Mengedarkan daftar hadir ujian untuk ditandatangani 

mahasiswa peserta ujian.
e) Mengecek Kartu Mahasiswa dan Kartu Peserta Ujian.
f) Menandatangani Kartu Peserta Ujian.
g) Mencocokkan jumlah mahasiswa yang hadir dengan 

jumlah mahasiswa yang tanda tangan pada daftar hadir 
ujian.
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h) Mengawasi jalannya ujian agar tidak terjadi kecurangan-
kecurangan selama ujian berlangsung, dan melaporkan 
kepada Panitia Ujian.

i) Dilarang berbicara yang akan mengganggu peserta ujian .
j) Memperbolehkan peserta ujian keluar ruang karena selesai 

ujian, apabila sudah separoh waktu ujian
k) Mengisi berita acara pelaksanaan ujian rangkap dua
l) Mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban ujian 

dicocokkan dengan jumlah mahasiswa yang hadir setelah 
ujian berakhir.

m) Menyerahkan hasil ujian kepada panitia ujian.

H. Skripsi
Skripsi adalah karya ilmiah yang memuat hasil penelitian 

sendiri, bukan kompilasi (compilation) atau kuliah (citation) atau 
hasil penelusuran pustaka. Tema skripsi seperti halnya seminar 
termasuk dalam cabang kedokteran gigi yang dapat diambil dari 
matakuliah wajib yang diminati dan harus sesuai dengan cabang 
ilmu yang diasuh oleh dosen pembimbing.

Pengerjaan skripsi di Program Sarjana bertujuan agar 
mahasiswa di akhir studinya mampu:
a) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta 

metodologi bidang keahlian tertentu, sehingga mampu 
menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara 
penyelesaian yang ada di dalam keahliannya.

b) Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, 
bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.

c) Mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai 
bidangnya dalam bentuk suatu karya ilmiah.
Untuk mengambil skripsi, mahasiswa diharuskan memenuhi 

persyaratan akademik yang telah diatur dalam bentuk Keputusan 
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tentang 
skripsi. Pada dasarnya, mahasiswa yang akan mengambil skripsi 
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harus mengisi KRS yang dilampiri Kartu Pembimbingan dan 
Pemantauan Skripsi yang disediakan oleh Pengelola Skripsi. KRS 
tanpa kartu tersebut tidak akan diproses. Proses pembimbingan 
skripsi sepenuhnya diserahkan kepada Dosen Pembimbing.
Prosedur pengambilan matakuliah Skipsi:
1. Mahasiswa yang akan menempuh matakuliah skripsi, harus 

telah memenuhi persyaratan untuk skripsi, yaitu:
a. Telah menyelesaikan studi sekurang-kurangnya pada 

semester VI dengan 100 sks dengan IP kumulatif sekurang-
kurangnya 2.00, tanpa nilai E, apabila dipandang perlu telah 
duduk di semester V dengan 100 sks dengan IP kumulatif 
lebih dari  ≥  3,5 tanpa nilai E atau mahasiswa tersebut 
mengikuti lomba KTI tingkat nasional yang dilakukan oleh 
PTN.

b. Mahasiswa terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
2. Mahasiswa mengajukan tema penelitian skripsi dan calon 

dosen pembimbing skripsi.
3. Mahasiswa mencantumkan matakuliah Skripsi dalam KRS.
4. Mahasiswa menemui pengelola skripsi dengan membawa KRS 

dan daftar nilai matakuliah yang telah ditempuh. Pengelola 
skripsi mengecek persyaratan skripsi mahasiswa, dengan 
melihat KRS dan mempelajari daftar nilai tersebut. Pengelola 
berhak menentukan kelayakan mahasiswa untuk menempuh 
skripsi. Apabila diperbolehkan menempuh skripsi, mahasiswa 
mengkonsultasikan dosen pembimbing skripsi, tema penelitian 
skripsi. Mahasiswa akan memperoleh borang usulan skripsi 
dan kartu pemantauan skripsi. Mahasiswa mengisi borang 
usulan skripsi secara lengkap.

5. Setelah memperoleh dosen pembimbing skripsi, mahasiswa 
menemui dosen pembimbing tersebut, untuk mendapatkan 
arahan dan bimbingan dalam penyusunan proposal, 
pelaksanaan penelitian dan penyususunan naskah skripsi.

6. Selama pembimbingan skripsi, mahasiswa wajib membawa 
daftar presensi pemantauan skripsi dan ditandatangani dosen 
pembimbing.
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7. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa harus mengganti dosen 
pembimbing maka mahasiswa harus melaporkan kepada 
Wadek I untuk memperoleh penggantian pembimbing. 
Mahasiswa memperoleh borang pengganti dosen pembimbing, 
yang harus ditandatangani dosen pembimbing lama dan baru.

I. Kuliah Kerja Nyata
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikular 

yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa di daerah 
tertentu. Peserta KKN terdiri dari kelompok mahasiswa dengan 
kesatuan interdisipliner. KKN ini merupakan kegiatan terpadu 
antara pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam 
jangka waktu minimal delapan minggu yang setara dengan 3 sks. 
Mahasiswa dalam melaksankan KKN harus tinggal di desa atau 
penampungan dan bekerja selama jangka waktu tertentu guna 
membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat 
dalam pembangunan. Mahasiswa dapat melaksanakan KKN di 
setiap semester (Reguler) maupun semester pendek. Persyaratan 
KKN adalah minimal telah menempuh kuliah sebanyak 95 sks 
dan pelaksanaannya di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat.

J. Sanksi Pendidikan
Sanksi Pendidikan adalah ancaman hukuman yang dapat 

dikenakan kepada setiap mahasiswa yang melangggar ketentuan 
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Universitas Gadjah 
Mada.
Tujuan sanksi pendidikan adalah :
1. Menegakkan disiplin kepatuhan agar tujuan pendidikan yang 

telah terprogram dapat diwujudkan.
2. Terpeliharanya mutu pendidikan dan mendorong mahasiswa 

mencapai prestasi optimal sehingga balance antara input dan 
output dapat direalisasi.
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Sesuai dengan bentuk kegiatan proses belajar mengajar maka jenis 
sanksi yang dapat diterapkan adalah :

1. Sanksi Administratif : mengutamakan kepatuhan dalam 
menjalani proses-proses administratif, oleh karena itu 
pelanggarannya perlu dikenakan sanksi.

2. Sanksi Akademik : mengutamakan pelaksanaan kemampuan 
akademik untuk menjaga kualitas sehingga bagi peserta didik 
yang tidak konsisten dalam proses belajar perlu dikenakan 
sanksi. Proses pemantauan dan pengendalian kualitas 
dilakukan dengan evaluasi berjenjang menurut ketentuan. 
Penerapan sanksi–sanksi di atas disesuaikan dengan kuantitas 
dan kualitas pelanggaran tata tertib dalam proses pembelajaran 
di Universitas Gadjah Mada.

Bentuk pelaksanaan sanksi pendidikan berupa :
1. Sanksi Administratif, bentuk sanksi adminisratif antara lain:

a) Sanksi denda untuk cuti belajar tanpa ijin (mangkir) 
dilaksanakan dengan cara membayar beban SPP selama 
masa non-aktif kuliah (masa cuti) tanpa ijin.

b) Sanksi denda bagi yang cuti lebih dari 4 semester tanpa 
ijin (mangkir) dilaksanakan dengan Pembebanan SPP yang 
bersangkutan sama dengan beban SPP mahasiswa baru 
tahun akademik berjalan.

c) Bagi mahasiswa yang terlambat  ujian/salah melihat jadwal 
ujian yang seharusnya, tidak diperkenankan mengikuti 
ujian matakuliah bersangkutan.

d) Bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal terpaksa 
menunda ikut wisuda bila melewati masa semester 
berikutnya diwajibkan membayar 50% SPP yang 
semestinya harus dibayar.

2. Sanksi Akademik, bentuk sanksi akademik antara lain :
a) Terlambat melakukan pengisian KRS dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan karena kesalahannya sendiri, 
dikenakan sanksi pengurangan jumlah sks yang boleh 
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diambil dalam semester bersangkutan.
b) Kelebihan beban studi dari yang telah ditentukan, 

kelebihannya harus dibatalkan sehingga mencapai batas 
beban sks sesuai dengan yang tertera dalam KHS-nya.

c) Mengubah KRS tanpa ijin dosen pembimbing akademik, 
KRS-nya ditolak dan yang berlaku adalah KRS yang telah 
disetujui oleh dosen pembimbing akademik.

d) Tidak memenuhi kehadiran kuliah tatap muka minimum 
75% dalam setiap matakuliah yang diambil, tidak 
diperkenankan mengikuti ujian akhir semester untuk 
matakuliah yang bersangkutan.

e) Melakukan perbuatan curang dalam ujian akhir semester, 
untuk matakuliah yang bersangkutan dinyatakan gugur/
tidak lulus.

f) Tidak  memenuhi ketentuan evaluasi tahap empat semester 
pertama mahasiswa dipersilahkan mengundurkan diri.

g) Mahasiswa melakukan plagiat skripsi, hasil pekerjaannya 
dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengganti 
skripsinya dengan judul yang baru.

h) Mahasiswa yang telah mendapatkan perpanjangan studi 
khusus untuk menyelesaikan skripsi wajib membuat laporan 
kemajuannya secara berkala kepada Dosen Pembimbing 
Akademik dan Wakil Dekan Bidang Akademik.

Melampaui batas waktu perpanjangan studi yang telah 
diberikan oleh dekan selama dua kali berturut-turut dinyatakan 
mengundurkan diri (drop out).

4. KOMPETENSI LULUSAN 
Kompetensi yang diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa setelah 

menyelesaikan program pendidikan Higiene gigi adalah sebagai 
berikut:
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M e n a t a 
lingkungan kerja 
kedokteran gigi 
secara ergonomik 
dan prinsip 
keselamatan kerja.

Menjelaskan lingkungan kerja yang sehat sesuai 
dengan prinsip ergonomik (C2,P3,A3).
Menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan 
kerja (C3,P3,A3).
Mengelola dampak praktik terhadap lingkungan 
sekitar (C3,P3,A3).

M e n e r a p k a n 
prinsip dasar 
p e n g e l o l a a n 
praktik dan 
h u b u n g a n n y a 
dengan aspek 
sosial.

Melakukan prosedur prawatan gigi yang tepat 
bersama-sama dengan tenaga medis lainnya 
(C3,P3,A3).
Melakukan komunikasi secara efektif dan 
bertanggungjawab secara lisan maupun tulisan 
dengan tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat 
(C3,P3,A3).

A. KURIKULUM
Program Studi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM mulai Tahun 

Ajaran 2016/2017 mengacu pada Undang-Undang No 20 tahun 
2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). 
Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran Gigi Fakultas 
Kedoakteran Gigi UGM adalah kurikulum berbasis kompetensi dan 
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, 
potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter Gigi. Pelaksanaan 
Kurikulum Terintegrasi di Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM 
telah disetujui oleh Senat FKG UGM pada tanggal 30 Mei 2016

Proses pendidikan di Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM 
dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada 
mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat 
serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terintegrasi secara 
horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematik. Proses 
pendidikan profesi dilakukan berbasis praktik yang komprehensif dan 
terintegrasi dengan akademik, melibatkan mahasiswa pada kegiatan 
pelayanan kesehatan di bawah supervisi.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

DOMAIN I : Profesionalisme

Melakukan pelayanan higiene gigi secara profesional sesuai dengan, 
kompetensi, etika, dan hukum yang relevan.

1 Etik dan Hukum 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

1.1

Bertindak secara 
p r o f e s i o n a l , 
berdasarkan pada 
kode etik, dan 
hukum di dalam 
m e m b e r i k a n 
pelayanan higiene 
gigi 

1.1.1
Mengaplikasikan konsep 
profesionalisme di dalam 
penyelenggaraan pelayanan.

1.1.2
Mengaplikasikan prinsip 
dasar etika, kode etik profesi, 
dan  standar profesi .

1.1.3

Memberikan pelayanan 
kepada klien dengan 
pendekatan individu yang 
berbasis pada kemanusiaan, 
empati, dan kepedulian.

1.1.4

Menjaga  kerahasiaan profesi 
di dalam hubungannya 
dengan teman sejawat, staf, 
dan klien.

1.1.5

Menunjukkan pengetahuan 
dan kepatuhan dengan 
peraturan hukum dan aturan 
khusus yang saat ini berlaku 
selama melakukan proses 
pelayanan.

1.1.6

Melaksanakan kewajiban 
serta menghormati hak klien 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

1.1.7

Menghasilkan pelayanan 
yang akurat, konsisten, dan 
terdokumentasikan secara  
lengkap meliputi penilaian, 
diagnosis, perencanaan, 
implementasi, dan evaluasi 
sesuai dengan bidangnya.

1.1.8

Mampu mengidentifikasi  
bidang kemampuan/ batasan 
kompetensi sendiri serta 
memahami waktu yang tepat 
untuk melakukan rujukan.

1.1.9

Menggunakan prinsip etika, 
kode etik profesi, serta hukum 
untuk mengidentifikasi 
serta menganalisis dilema 
yang muncul di dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
higiene gigi. 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

1.1

Bertindak secara 
p r o f e s i o n a l , 
berdasarkan pada 
kode etik, dan 
hukum di dalam 
m e m b e r i k a n 
pelayanan higiene 
gigi 

1.1.1
Mengaplikasikan konsep 
profesionalisme di dalam 
penyelenggaraan pelayanan.

1.1.2
Mengaplikasikan prinsip 
dasar etika, kode etik profesi, 
dan  standar profesi .

1.1.3

Memberikan pelayanan 
kepada klien dengan 
pendekatan individu yang 
berbasis pada kemanusiaan, 
empati, dan kepedulian.

1.1.4

Menjaga  kerahasiaan profesi 
di dalam hubungannya 
dengan teman sejawat, staf, 
dan klien.

1.1.5

Menunjukkan pengetahuan 
dan kepatuhan dengan 
peraturan hukum dan aturan 
khusus yang saat ini berlaku 
selama melakukan proses 
pelayanan.

1.1.6

Melaksanakan kewajiban 
serta menghormati hak klien 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

1.1.7

Menghasilkan pelayanan 
yang akurat, konsisten, dan 
terdokumentasikan secara  
lengkap meliputi penilaian, 
diagnosis, perencanaan, 
implementasi, dan evaluasi 
sesuai dengan bidangnya.

1.1.8

Mampu mengidentifikasi  
bidang kemampuan/ batasan 
kompetensi sendiri serta 
memahami waktu yang tepat 
untuk melakukan rujukan.

1.1.9

Menggunakan prinsip etika, 
kode etik profesi, serta hukum 
untuk mengidentifikasi 
serta menganalisis dilema 
yang muncul di dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
higiene gigi. 
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

1.1

Bertindak secara 
p r o f e s i o n a l , 
berdasarkan pada 
kode etik, dan 
hukum di dalam 
m e m b e r i k a n 
pelayanan higiene 
gigi 

1.1.1
Mengaplikasikan konsep 
profesionalisme di dalam 
penyelenggaraan pelayanan.

1.1.2
Mengaplikasikan prinsip 
dasar etika, kode etik profesi, 
dan  standar profesi .

1.1.3

Memberikan pelayanan 
kepada klien dengan 
pendekatan individu yang 
berbasis pada kemanusiaan, 
empati, dan kepedulian.

1.1.4

Menjaga  kerahasiaan profesi 
di dalam hubungannya 
dengan teman sejawat, staf, 
dan klien.

1.1.5

Menunjukkan pengetahuan 
dan kepatuhan dengan 
peraturan hukum dan aturan 
khusus yang saat ini berlaku 
selama melakukan proses 
pelayanan.

1.1.6

Melaksanakan kewajiban 
serta menghormati hak klien 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

1.1.7

Menghasilkan pelayanan 
yang akurat, konsisten, dan 
terdokumentasikan secara  
lengkap meliputi penilaian, 
diagnosis, perencanaan, 
implementasi, dan evaluasi 
sesuai dengan bidangnya.

1.1.8

Mampu mengidentifikasi  
bidang kemampuan/ batasan 
kompetensi sendiri serta 
memahami waktu yang tepat 
untuk melakukan rujukan.

1.1.9

Menggunakan prinsip etika, 
kode etik profesi, serta hukum 
untuk mengidentifikasi 
serta menganalisis dilema 
yang muncul di dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
higiene gigi. 
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

2 Analisis informasi kesehatan

2.1

M e n g g u n a k a n 
informasi kesehatan 
secara ilmiah, 
efektif, sistematis, 
dan komprehensif

2.1.1
Menyusun karya ilmiah 
sesuai dengan konsep, teori, 
dan kaidah penulisan ilmiah.

2.1.2

Menyajikan karya ilmiah 
kesehatan secara lisan dan 
tertulis baik tingkat nasional 
maupun internasional.

2.2
Berfikir kritis 
dalam mengambil 
keputusan.

2.2.1

Identifikasi/pengetahuan/ 
informasi profesional (terkait 
dengan klien, diri sendiri, 
praktik, dll).

2.2.2

Menilai kualitas produk dan 
teknologi kedokteran gigi 
dalam lingkup higiene gigi 
khususnya pada promotif 
dan preventif.

2.2.3 Menilai informasi ilmiah 
secara profesional.

2.2.4
Mengambil keputusan 
berdasarkan bukti-bukti 
ilmiah (evidence based).

2.2.5
Mengaplikasikan informasi 
ilmiah /profesional terkait 
dengan pelayanannya.

3 Komunikasi 
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3.1

M e l a k u k a n 
komunikasi, dan 
edukasi secara 
bertanggung jawab 
baik secara lisan 
maupun tertulis 
kepada klien, 
keluarga atau 
pendamping klien 
teman sejawat, dan 
profesi kesehatan 
lainnya, masyarakat 
serta pemangku 
kepentingan.

3.1.1

Melakukan komunikasi  
kepada klien, keluarga 
klien, pendamping klien, 
masyarakat, dan pemangku 
kepentingan dengan 
mempertimbangkan latar 
belakang sosial ekonomi, 
agama, dan budaya 
masyarakat.

3.1.2

Berkomunikasi dengan 
menggunakan saluran-
saluran komunikasi formal 
maupun informal. 

4 Hubungan sosio kultural dalam bidang kesehatan gigi dan 
mulut  

4.1

Mengelola dan 
m e n g h a r g a i 
klien dengan 
keanekaragaman 
sosial, ekonomi, 
budaya, agama 
dan ras melalui 
kerjasama dengan 
klien serta berbagai 
pihak terkait 
untuk menunjang 
pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut yang 
bermutu

4.1.1

Memahami adanya 
keanekaragaman sosial, 
ekonomi, budaya, agama 
dan suku yang berkaitan 
dengan kondisi kesehatan 
klien secara keseluruhan.

4.1.2

Memperlakukan klien secara 
manusiawi tanpa membeda-
bedakan status sosial, 
ekonomi, budaya, agama dan 
suku satu sama lainnya.

4.1.3

Bekerja sama dengan 
berbagai pihak terkait 
untuk menunjang upaya 
peningkatan kesehatan gigi 
dan mulut.
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2 Analisis informasi kesehatan

2.1

M e n g g u n a k a n 
informasi kesehatan 
secara ilmiah, 
efektif, sistematis, 
dan komprehensif

2.1.1
Menyusun karya ilmiah 
sesuai dengan konsep, teori, 
dan kaidah penulisan ilmiah.

2.1.2

Menyajikan karya ilmiah 
kesehatan secara lisan dan 
tertulis baik tingkat nasional 
maupun internasional.

2.2
Berfikir kritis 
dalam mengambil 
keputusan.

2.2.1

Identifikasi/pengetahuan/ 
informasi profesional (terkait 
dengan klien, diri sendiri, 
praktik, dll).

2.2.2

Menilai kualitas produk dan 
teknologi kedokteran gigi 
dalam lingkup higiene gigi 
khususnya pada promotif 
dan preventif.

2.2.3 Menilai informasi ilmiah 
secara profesional.

2.2.4
Mengambil keputusan 
berdasarkan bukti-bukti 
ilmiah (evidence based).

2.2.5
Mengaplikasikan informasi 
ilmiah /profesional terkait 
dengan pelayanannya.

3 Komunikasi 
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5.2

M e l a k s a n a k a n 
m a n a j e m e n 
kesehatan gigi 
serta tatalaksana 
lingkungan kerja 
pada pelayanan 
kesehatan gigi dan 
mulut

5.2.1

Mengaplikasikan tata laksana 
kesehatan gigi dan mulut 
secara berkolaborasi dalam  
penyelenggaraan pelayanan 
dokter gigi primer, sekunder 
serta higiene gigi. 

5.2.2 Melaksanakan fungsi 
manajemen dalam tim.

5.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip 
patient safety.

5.2.4

Melakukan dokumentasi 
tindakan serta kemampuan 
mengontrol persediaan 
peralatan, bahan-bahan dan 
obat.

5.2.5

Mempersiapkan dan 
menggunakan alat-alat 
kedokteran gigi secara hati-
hati dan efektif.
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DOMAIN II : Manajemen Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 

Menerapkan fungsi manajemen untuk mendukung pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut yang efektif dan efisien.

 Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

5 Manajemen Lingkungan Kerja 

5.1

Memahami prinsip 
dasar manajemen 
pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut

5.1.1

Menerapkan manajemen 
kesehatan gigi dan mulut 
dan tatalaksana pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut 
sesuai standar.

5.1.2

Mampu menjelaskan 
prinsip asuransi dalam 
penyelenggaraan upaya 
kesehatan gigi dan mulut. 
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5.2

M e l a k s a n a k a n 
m a n a j e m e n 
kesehatan gigi 
serta tatalaksana 
lingkungan kerja 
pada pelayanan 
kesehatan gigi dan 
mulut

5.2.1

Mengaplikasikan tata laksana 
kesehatan gigi dan mulut 
secara berkolaborasi dalam  
penyelenggaraan pelayanan 
dokter gigi primer, sekunder 
serta higiene gigi. 

5.2.2 Melaksanakan fungsi 
manajemen dalam tim.

5.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip 
patient safety.

5.2.4

Melakukan dokumentasi 
tindakan serta kemampuan 
mengontrol persediaan 
peralatan, bahan-bahan dan 
obat.

5.2.5

Mempersiapkan dan 
menggunakan alat-alat 
kedokteran gigi secara hati-
hati dan efektif.
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5.3

Melakukan penataan 
lingkungan kerja 
praktik kedokteran 
gigi secara 
ergonomik dan 
prinsip keselamatan 
kerja.

5.3.1
Menyiapkan dan memelihara 
lingkungan kerja yang sehat 
.

5.3.2

Menerapkan prinsip 
kesehatan dan keselamatan 
kerja serta pengelolaan 
limbah medis.

5.3.3

Mengaplikasikan prinsip 
asepsis, sterilisasi, kontrol 
infeksi dalam pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut 
terhadap lingkungan sekitar .

5.3.4

Melaksanakan pelayanan 
kesehatan gigi dengan prinsip 
four handed dentistrysesuai 
dengan kompetensinya.

DOMAIN III: Penerapan Ilmu Pengetahuan Higiene Gigi dengan ilmu-
ilmu terkait dalam bidang Kedokteran Gigi dan Ilmu Keperawatan 
Dasar untuk Penelitian dan Pelayanan Higiene Gigi 

Menerapkan ilmu biomedik kedokteran gigi, kedokteran gigi dasar, 
kedokteran gigi klinik, ilmu keperawatan dasar, dan ilmu higiene gigi 
yang sesuai, sebagai dasar profesionalisme higienis gigi 

 Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

6 Ilmu Biomedik Kedokteran Gigi
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5.2

M e l a k s a n a k a n 
m a n a j e m e n 
kesehatan gigi 
serta tatalaksana 
lingkungan kerja 
pada pelayanan 
kesehatan gigi dan 
mulut

5.2.1

Mengaplikasikan tata laksana 
kesehatan gigi dan mulut 
secara berkolaborasi dalam  
penyelenggaraan pelayanan 
dokter gigi primer, sekunder 
serta higiene gigi. 

5.2.2 Melaksanakan fungsi 
manajemen dalam tim.

5.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip 
patient safety.

5.2.4

Melakukan dokumentasi 
tindakan serta kemampuan 
mengontrol persediaan 
peralatan, bahan-bahan dan 
obat.

5.2.5

Mempersiapkan dan 
menggunakan alat-alat 
kedokteran gigi secara hati-
hati dan efektif.
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6.1

M e l a k u k a n 
pelayanan higiene 
gigi berdasarkan 
ilmu pengetahuan  
b i o m e d i k 
kedokteran gigi  
yang sesuai dengan 
berbagai data 
penunjang 

6.1.1

Menerapkan pengetahuan di 
bidang anatomi, histologi, 
biokimia, mikrobiologi dan 
fisiologi guna menunjang 
pelayanan higiene gigi.

6.1.2

Menjelaskan patologi 
penyakit dan kelainan yang 
berkaitan dengan pelayanan 
higiene gigi.

6.1.3

Mengidentifikasi prinsip 
farmakologi dasar dan efek 
samping pengobatan yang 
berkorelasi pada pelayanan 
higiene gigi.

7 Ilmu Kedokteran Gigi  Dasar

7.1

Menerapkan prinsip 
ilmu kedokteran 
gigi dasar dalam 
m e n u n j a n g 
penelitian dan 
pelayanan higiene 
gigi

7.1.1

Menerapkan pengetahuan di 
bidang biomaterial, biologi 
oral dan teknologi gigi guna 
menunjang penelitian dan 
pelayanan higiene gigi. 

7.1. 2

Mengidentifikasi dan 
mengaplikasikan material 
kedokteran gigi yang akan 
digunakan dalam pelayanan 
higiene gigi. 

7.1.3

Mengidentifikasi  penyakit 
dan kelainan gigi dan 
mulut yang relevan dengan 
pelayanan higiene gigi. 

8 Ilmu Kedokteran Gigi Klinik 
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5.3

Melakukan penataan 
lingkungan kerja 
praktik kedokteran 
gigi secara 
ergonomik dan 
prinsip keselamatan 
kerja.

5.3.1
Menyiapkan dan memelihara 
lingkungan kerja yang sehat 
.

5.3.2

Menerapkan prinsip 
kesehatan dan keselamatan 
kerja serta pengelolaan 
limbah medis.

5.3.3

Mengaplikasikan prinsip 
asepsis, sterilisasi, kontrol 
infeksi dalam pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut 
terhadap lingkungan sekitar .

5.3.4

Melaksanakan pelayanan 
kesehatan gigi dengan prinsip 
four handed dentistrysesuai 
dengan kompetensinya.

DOMAIN III: Penerapan Ilmu Pengetahuan Higiene Gigi dengan ilmu-
ilmu terkait dalam bidang Kedokteran Gigi dan Ilmu Keperawatan 
Dasar untuk Penelitian dan Pelayanan Higiene Gigi 

Menerapkan ilmu biomedik kedokteran gigi, kedokteran gigi dasar, 
kedokteran gigi klinik, ilmu keperawatan dasar, dan ilmu higiene gigi 
yang sesuai, sebagai dasar profesionalisme higienis gigi 

 Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

6 Ilmu Biomedik Kedokteran Gigi
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6.1

M e l a k u k a n 
pelayanan higiene 
gigi berdasarkan 
ilmu pengetahuan  
b i o m e d i k 
kedokteran gigi  
yang sesuai dengan 
berbagai data 
penunjang 

6.1.1

Menerapkan pengetahuan di 
bidang anatomi, histologi, 
biokimia, mikrobiologi dan 
fisiologi guna menunjang 
pelayanan higiene gigi.

6.1.2

Menjelaskan patologi 
penyakit dan kelainan yang 
berkaitan dengan pelayanan 
higiene gigi.

6.1.3

Mengidentifikasi prinsip 
farmakologi dasar dan efek 
samping pengobatan yang 
berkorelasi pada pelayanan 
higiene gigi.

7 Ilmu Kedokteran Gigi  Dasar

7.1

Menerapkan prinsip 
ilmu kedokteran 
gigi dasar dalam 
m e n u n j a n g 
penelitian dan 
pelayanan higiene 
gigi

7.1.1

Menerapkan pengetahuan di 
bidang biomaterial, biologi 
oral dan teknologi gigi guna 
menunjang penelitian dan 
pelayanan higiene gigi. 

7.1. 2

Mengidentifikasi dan 
mengaplikasikan material 
kedokteran gigi yang akan 
digunakan dalam pelayanan 
higiene gigi. 

7.1.3

Mengidentifikasi  penyakit 
dan kelainan gigi dan 
mulut yang relevan dengan 
pelayanan higiene gigi. 

8 Ilmu Kedokteran Gigi Klinik 
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8.1

Menerapkan ilmu 
kedokteran gigi 
klinik yang relevan 
untuk melakukan 
penelitian dan 
pelayanan higiene 
gigi. 

8.1.1

Memahami  peraturan 
pemakaian radiografi, 
teknik radiografi dan efek 
sampingnya. 

8.1.2

Memiliki pengetahuan 
tentang interpretasi hasil 
radiografi guna menunjang 
pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut, khususnya higiene 
gigi. 

8.1.3

Mengetahui prinsip 
pelayanan klinis kedokteran 
gigi yang berkaitan dengan 
pelayanan higiene gigi. 

8.1.4

Mengaplikasikan tata laksana 
kedokteran gigi klinik 
untuk membantu di dalam 
memberikan pelayanan gigi 
dan mulut yang optimal. 

9 Ilmu Keperawatan Dasar

9.1 M e n g g u n a k a n 
konsep keperawatan 9.1.1

Mengaplikasikan prinsip-
prinsip asuhan keperawatan 
dasar untuk menunjang  
pelayanan higiene gigi. 

9.2
M e n g g u n a k a n 
konsep kebutuhan 
dasar manusia

9.2.1

Menggunakan prinsip-
prinsip dasar kebutuhan 
manusia secara holistik 
yang berhubungan dengan 
pelayanan higiene gigi. 

10 Ilmu Higiene Gigi 
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10.1

M e n g g u n a k a n 
keilmuan higiene 
gigi dalam penelitian 
dan pelayanan 
higiene gigi 

10.1.1

Mengaplikasikan teori serta 
prinsip-prinsip higiene 
gigi dalam penelitian serta 
pelayanan higiene gigi. 

10.1.2

Mengaplikasikan keilmuan 
higiene gigi untuk 
memberikan pelayanan yang 
aman dan bermutu.

10.1.3

Menggunakan keilmuan 
higiene gigi untuk 
mengevaluasi pelayanan 
higiene gigi.

DOMAIN IV : Pelayanan higiene gigi 

Melakukan standar pelayanan higiene gigi yang meliputi penilaian, 
diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

11 Melakukan penilaian terhadap keadaan klien

11.1
M e l a k u k a n 
pengkajian identitas 
diri klien 

11.1.1 Melakukan pengkajian 
identitas  diri klien.

11.1.2
Melakukan pengkajian 
terhadap faktor yang 
menentukan kesehatan. 

11.1.3 Melakukan pemeriksaan 
faktor perilaku klien. 
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6.1

M e l a k u k a n 
pelayanan higiene 
gigi berdasarkan 
ilmu pengetahuan  
b i o m e d i k 
kedokteran gigi  
yang sesuai dengan 
berbagai data 
penunjang 

6.1.1

Menerapkan pengetahuan di 
bidang anatomi, histologi, 
biokimia, mikrobiologi dan 
fisiologi guna menunjang 
pelayanan higiene gigi.

6.1.2

Menjelaskan patologi 
penyakit dan kelainan yang 
berkaitan dengan pelayanan 
higiene gigi.

6.1.3

Mengidentifikasi prinsip 
farmakologi dasar dan efek 
samping pengobatan yang 
berkorelasi pada pelayanan 
higiene gigi.

7 Ilmu Kedokteran Gigi  Dasar

7.1

Menerapkan prinsip 
ilmu kedokteran 
gigi dasar dalam 
m e n u n j a n g 
penelitian dan 
pelayanan higiene 
gigi

7.1.1

Menerapkan pengetahuan di 
bidang biomaterial, biologi 
oral dan teknologi gigi guna 
menunjang penelitian dan 
pelayanan higiene gigi. 

7.1. 2

Mengidentifikasi dan 
mengaplikasikan material 
kedokteran gigi yang akan 
digunakan dalam pelayanan 
higiene gigi. 

7.1.3

Mengidentifikasi  penyakit 
dan kelainan gigi dan 
mulut yang relevan dengan 
pelayanan higiene gigi. 

8 Ilmu Kedokteran Gigi Klinik 
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10.1

M e n g g u n a k a n 
keilmuan higiene 
gigi dalam penelitian 
dan pelayanan 
higiene gigi 

10.1.1

Mengaplikasikan teori serta 
prinsip-prinsip higiene 
gigi dalam penelitian serta 
pelayanan higiene gigi. 

10.1.2

Mengaplikasikan keilmuan 
higiene gigi untuk 
memberikan pelayanan yang 
aman dan bermutu.

10.1.3

Menggunakan keilmuan 
higiene gigi untuk 
mengevaluasi pelayanan 
higiene gigi.

DOMAIN IV : Pelayanan higiene gigi 

Melakukan standar pelayanan higiene gigi yang meliputi penilaian, 
diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi.
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11 Melakukan penilaian terhadap keadaan klien

11.1
M e l a k u k a n 
pengkajian identitas 
diri klien 

11.1.1 Melakukan pengkajian 
identitas  diri klien.

11.1.2
Melakukan pengkajian 
terhadap faktor yang 
menentukan kesehatan. 

11.1.3 Melakukan pemeriksaan 
faktor perilaku klien. 
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8.1

Menerapkan ilmu 
kedokteran gigi 
klinik yang relevan 
untuk melakukan 
penelitian dan 
pelayanan higiene 
gigi. 

8.1.1

Memahami  peraturan 
pemakaian radiografi, 
teknik radiografi dan efek 
sampingnya. 

8.1.2

Memiliki pengetahuan 
tentang interpretasi hasil 
radiografi guna menunjang 
pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut, khususnya higiene 
gigi. 

8.1.3

Mengetahui prinsip 
pelayanan klinis kedokteran 
gigi yang berkaitan dengan 
pelayanan higiene gigi. 

8.1.4

Mengaplikasikan tata laksana 
kedokteran gigi klinik 
untuk membantu di dalam 
memberikan pelayanan gigi 
dan mulut yang optimal. 

9 Ilmu Keperawatan Dasar

9.1 M e n g g u n a k a n 
konsep keperawatan 9.1.1

Mengaplikasikan prinsip-
prinsip asuhan keperawatan 
dasar untuk menunjang  
pelayanan higiene gigi. 

9.2
M e n g g u n a k a n 
konsep kebutuhan 
dasar manusia

9.2.1

Menggunakan prinsip-
prinsip dasar kebutuhan 
manusia secara holistik 
yang berhubungan dengan 
pelayanan higiene gigi. 

10 Ilmu Higiene Gigi 
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11.2

Mengident i f ikas i 
riwayat kesehatan 
umum dan mulut 
klien sesuai 
kompetensi

11.2.1 Mengidentifikasi keluhan 
klien.

11.2.2
Melakukan pemeriksaan  
riwayat kesehatan umum dan 
mulut klien. 

11.2.3
Mengidentifikasi klien akan 
adanya kemungkinan kondisi 
kegawatdaruratan medis.

11.2.4
Mengidentifikasi kebutuhan 
manajemen rasa sakit pada 
klien.

11.2.5 Mengidentifikasi kebiasaan 
buruk klien.

11.2.6
Mengidentifikasi  kemampuan 
klien untuk  menerima 
pelayanan higiene gigi. 

12 Melakukan perencanaan dan menentukan pelayanan higiene 
gigi.

12.1

M e m b e r i k a n 
informasi kepada 
klien terkait dengan 
rencana intervensi 
higiene gigi yang 
akan diberikan

12.1.1

Merencanakan kebutuhan 
pelayanan klien berdasarkan 
prioritas masalah  dan 
kebutuhan klien.

12.1.2

Memfasilitasi klien, dan/atau 
partisipasi pendamping dalam 
perencanaan pelayanan/
program.

12.1.3

Memberikan informasi 
kepada klien dan/atau 
pendamping untuk 
menentukan  pilihan beserta 
hasil yang akan diperoleh  
terkait pelayanan yang akan 
dilakukan.
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12.2

Memilih tindakan 
higiene gigi yang 
akan diberikan 
kepada klien 
berbasis data dan 
kebutuhan

12.2.1

Menetapkan tujuan jangka 
pendek dan jangka panjang 
serta hasil dan ukurannya 
yang  diharapkan berdasarkan 
data penilaian dan diagnosis 
higiene gigi.

12.2.2

Mengembangkan urutan  
intervensi klinis serta memilih 
tindakan berbasis bukti 
berdasarkan data penilaian 
dan diagnosis higiene gigi.

13 Mengimplementasikan pelayanan higiene gigi 
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13.1

M e n g a j a r k a n 
kepada klien tentang 
strategi dan teknik 
pemeliharan oral 
hygiene.

13.1.1
Memberikan edukasi tentang 
tanda awal penyakit di dalam 
rongga mulut.  

13.1.2

Memberikan informasi 
mengenai hubungan antara 
kesehatan umum dan 
kesehatan mulut. 

13.1.3

Memberikan informasi 
tentang gizi yang berkaitan 
dengan kesehatan gigi dan 
mulut.

13.1.4

Memberikan informasi 
mengenai efek 
ketergantungan dan 
penyalahgunaan obat dan 
kebiasaan merokok pada 
kesehatan gigi dan mulut.



Fakultas Kedokteran Gigi UGM 173Fakultas Kedokteran Gigi UGM Panduan Akademik 2016/2017

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

13.1

M e n g a j a r k a n 
kepada klien tentang 
strategi dan teknik 
pemeliharan oral 
hygiene.

13.1.1
Memberikan edukasi tentang 
tanda awal penyakit di dalam 
rongga mulut.  

13.1.2

Memberikan informasi 
mengenai hubungan antara 
kesehatan umum dan 
kesehatan mulut. 

13.1.3

Memberikan informasi 
tentang gizi yang berkaitan 
dengan kesehatan gigi dan 
mulut.

13.1.4

Memberikan informasi 
mengenai efek 
ketergantungan dan 
penyalahgunaan obat dan 
kebiasaan merokok pada 
kesehatan gigi dan mulut.

13.1.5

Mengajarkan klien, 
pendamping dan/atau kader 
tentang berbagai produk 
perawatan mulut yang 
tersedia serta fungsi dan 
kegunaannya secara tepat.

13.1.6

Mengajarkan klien, 
pendamping dan/atau kader 
tentang teknik pemeliharaan 
kesehatan mulut dan strategi 
yang harus dikembangkan.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

13.2

M e l a k u k a n 
m a n a j e m e n 
pelayanan higiene 
gigi pada klien rawat 
inap.  

13.2.1 Melakukan tindakan higiene 
gigi pada klien rawat inap.

13.2.2

Melakukan tindakan higiene 
gigi dengan melibatkan 
keluarga pada klien rawat 
inap. 

13.3

M e l a k u k a n 
m a n a j e m e n 
pelayanan higiene 
gigi pada lansia 
dan berkebutuhan 
khusus. 

13.3.1

Mengelola rasa takut, 
kecemasan dan 
ketidaknyamanan terkait 
kesehatan gigi dan mulut 
klien.

13.3.2

Menyesuaikan dan 
menerapkan tindakan higiene 
gigi untuk mengelola klien 
lansia dan berkebutuhan 
khusus.

13.4

M e l a k u k a n 
p e l a y a n a n 
kegawatdaruratan 
sesuai dengan 
kompetensinya

13.4.1
Melakukan manajemen 
kegawatdaruratan pada klien 
di lingkungan kerja.

13.5

Melakukan tindakan 
p e m e l i h a r a a n 
kesehatan jaringan 
dan pencegahan 
penyakit periodontal 
pada klien. 

13.5.1
Melakukan tindakan higiene 
gigi dengan instrumentasi 
periodontal non bedah. 

13.5.2 Aplikasi fluor secara 
individual. 

13.5.3 Aplikasi antiseptik oral dan 
obat hipersensitif. 

13.5.4 Aplikasi pit dan fisurre 
sealant.

13.5.5

Memberikan instruksi 
dan / atau mengajarkan 
pemeliharaan oral hygiene 
pasca operasi. 
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

13.2

M e l a k u k a n 
m a n a j e m e n 
pelayanan higiene 
gigi pada klien rawat 
inap.  

13.2.1 Melakukan tindakan higiene 
gigi pada klien rawat inap.

13.2.2

Melakukan tindakan higiene 
gigi dengan melibatkan 
keluarga pada klien rawat 
inap. 

13.3

M e l a k u k a n 
m a n a j e m e n 
pelayanan higiene 
gigi pada lansia 
dan berkebutuhan 
khusus. 

13.3.1

Mengelola rasa takut, 
kecemasan dan 
ketidaknyamanan terkait 
kesehatan gigi dan mulut 
klien.

13.3.2

Menyesuaikan dan 
menerapkan tindakan higiene 
gigi untuk mengelola klien 
lansia dan berkebutuhan 
khusus.

13.4

M e l a k u k a n 
p e l a y a n a n 
kegawatdaruratan 
sesuai dengan 
kompetensinya

13.4.1
Melakukan manajemen 
kegawatdaruratan pada klien 
di lingkungan kerja.

13.5

Melakukan tindakan 
p e m e l i h a r a a n 
kesehatan jaringan 
dan pencegahan 
penyakit periodontal 
pada klien. 

13.5.1
Melakukan tindakan higiene 
gigi dengan instrumentasi 
periodontal non bedah. 

13.5.2 Aplikasi fluor secara 
individual. 

13.5.3 Aplikasi antiseptik oral dan 
obat hipersensitif. 

13.5.4 Aplikasi pit dan fisurre 
sealant.

13.5.5

Memberikan instruksi 
dan / atau mengajarkan 
pemeliharaan oral hygiene 
pasca operasi. Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

13.6

Melakukan tindakan 
p e m e l i h a r a a n 
jaringan setelah 
dilakukan perawatan 
medis kedokteran 
gigi

13.6.1
Melaksanakan tindakan 
higiene gigi pasca perawatan 
gigi dan mulut non bedah.

13.6.2
Melaksanakan tindakan 
higiene gigi pasca perawatan 
bedah gigi dan mulut.

14 Mengevaluasi dan mendokumentasikan pelayanan higiene 
gigi yang telah dilakukan.
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

14.1

M e l a k u k a n 
pencatatan dan  
evaluasi atas 
tindakan yang telah 
dilakukan serta 
mengident i f ikas i 
kebutuhan klien atas 
pelayanan kesehatan 
lanjutan

14.1.1 Mencatat hasil pelayanan 
yang telah dilakukan. 

14.1.2
Menggunakan kriteria 
terukur dalam evaluasi hasil 
pelayanan. 

14.1.3
Mengevaluasi kemajuan 
intervensi selama proses 
pelayanan higiene gigi.

14.1.4

Mengevaluasi hasil biologis 
dan fisiologis mulut; respon 
perilaku, dan perubahan 
pengetahuan serta persepsi 
klien.

14.1.5

Mengevaluasi efektivitas 
jangka pendek dan panjang 
dari tindakan dengan 
membandingkan hasil 
aktual dengan hasil yang 
diharapkan. 

14.1.6

Memodifikasi tindakan dan 
tujuan berdasarkan evaluasi 
sementara dan diskusi dengan 
klien dan/atau pendamping.

14.1.7

Mengevaluasi kebutuhan 
lebih lanjut tentang tindakan 
pelayanan yang akan 
dilakukan. 

14.1.8
Mengevaluasi data aktual dan 
kriteria hasil terkait dengan 
pelayanan higiene gigi. 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

16.1

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
individu berbasis 
bukti

16.1.1

Menerapkan strategi promotif 
berupa kegiatan edukasi 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu berdasarkan 
faktor risiko. 

16.1.2

Membuat dan menggunakan 
media komunikasi dalam 
menunjang kegiatan promotif 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu.

16.1.3
Melakukan tindakan preventif 
pada individu sesuai dengan 
kebutuhan individu.

16.1.4

Melakukan dokumentasi 
kegiatan promotif dan 
preventif kesehatan gigi dan 
mulut pada individu.

16.1.5

Melakukan evaluasi kegiatan 
promotif dan preventif guna 
meningkatkan kesehatan gigi 
dan mulut pada individu.

DOMAIN VI: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 

Menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat  
menuju kesehatan yang optimal.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17 Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat 
sesuai dengan lingkup pelayanan higiene gigi 
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

13.6

Melakukan tindakan 
p e m e l i h a r a a n 
jaringan setelah 
dilakukan perawatan 
medis kedokteran 
gigi

13.6.1
Melaksanakan tindakan 
higiene gigi pasca perawatan 
gigi dan mulut non bedah.

13.6.2
Melaksanakan tindakan 
higiene gigi pasca perawatan 
bedah gigi dan mulut.

14 Mengevaluasi dan mendokumentasikan pelayanan higiene 
gigi yang telah dilakukan.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

DOMAIN V: Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Gigi dan 
Mulut pada Individu

Melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit gigi dan 
mulut berbasis bukti

 Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

15 Identifikasi Masalah Kesehatan Gigi dan Mulut Individu serta 
Perencanaan Promotif dan Preventif

15.1

Identifikasi faktor 
risiko biologis 
maupun perilaku 
individu dalam 
masalah kesehatan 
gigi dan mulut

15.1.1

Mengidentifikasi faktor 
risiko kelainan dan penyakit 
jaringan keras serta lunak di 
rongga mulut.

15.1.2

Merencanakan dan 
mengembangkan strategi 
promotif dan preventif 
berbasis faktor risiko pada 
individu.

16 Melakukan tindakan preventif dan promotif berbasis bukti 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

16.1

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
individu berbasis 
bukti

16.1.1

Menerapkan strategi promotif 
berupa kegiatan edukasi 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu berdasarkan 
faktor risiko. 

16.1.2

Membuat dan menggunakan 
media komunikasi dalam 
menunjang kegiatan promotif 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu.

16.1.3
Melakukan tindakan preventif 
pada individu sesuai dengan 
kebutuhan individu.

16.1.4

Melakukan dokumentasi 
kegiatan promotif dan 
preventif kesehatan gigi dan 
mulut pada individu.

16.1.5

Melakukan evaluasi kegiatan 
promotif dan preventif guna 
meningkatkan kesehatan gigi 
dan mulut pada individu.

DOMAIN VI: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 

Menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat  
menuju kesehatan yang optimal.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17 Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat 
sesuai dengan lingkup pelayanan higiene gigi 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

16.1

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
individu berbasis 
bukti

16.1.1

Menerapkan strategi promotif 
berupa kegiatan edukasi 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu berdasarkan 
faktor risiko. 

16.1.2

Membuat dan menggunakan 
media komunikasi dalam 
menunjang kegiatan promotif 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu.

16.1.3
Melakukan tindakan preventif 
pada individu sesuai dengan 
kebutuhan individu.

16.1.4

Melakukan dokumentasi 
kegiatan promotif dan 
preventif kesehatan gigi dan 
mulut pada individu.

16.1.5

Melakukan evaluasi kegiatan 
promotif dan preventif guna 
meningkatkan kesehatan gigi 
dan mulut pada individu.

DOMAIN VI: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 

Menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat  
menuju kesehatan yang optimal.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17 Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat 
sesuai dengan lingkup pelayanan higiene gigi 
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

16.1

Melakukan upaya 
promotif dan 
preventif pada 
individu berbasis 
bukti

16.1.1

Menerapkan strategi promotif 
berupa kegiatan edukasi 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu berdasarkan 
faktor risiko. 

16.1.2

Membuat dan menggunakan 
media komunikasi dalam 
menunjang kegiatan promotif 
kesehatan gigi dan mulut 
pada individu.

16.1.3
Melakukan tindakan preventif 
pada individu sesuai dengan 
kebutuhan individu.

16.1.4

Melakukan dokumentasi 
kegiatan promotif dan 
preventif kesehatan gigi dan 
mulut pada individu.

16.1.5

Melakukan evaluasi kegiatan 
promotif dan preventif guna 
meningkatkan kesehatan gigi 
dan mulut pada individu.

DOMAIN VI: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 

Menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat  
menuju kesehatan yang optimal.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17 Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat 
sesuai dengan lingkup pelayanan higiene gigi 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17.1

Mengident i f ikas i 
masalah serta 
p e r e n c a n a a n 
pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut 
di masyarakat 
b e r d a s a r k a n 
k a r a k t e r i s t i k 
masyarakat sesuai 
dengan lingkup 
higiene gigi

17.1.1

Melakukan kolaborasi survei 
epidemiologi, pengolahan 
dan analisis atas data yang 
didapatkan.

17.1.2

Melakukan kolaborasi 
dalam perencanaan program 
kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat untuk mengurangi 
risiko dan meningkatkan 
kesehatan yang diseuaikan 
dengan umur, tahapan 
perkembangan, budaya, 
riwayat kesehatan, suku, serta 
sumber daya yang ada.

17.1.3

Menggunakan teknologi 
informasi dan pengolahan 
data untuk penelusuran 
informasi dan sumber belajar 
di bidang kesehatan gigi 
masyarakat.

17.2

Mengimplemen-
tasikan program 
sesuai dengan 
perencanaan yang 
dibuat

17.2.1

M e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
kegiatan promotif dan 
preventif di masyarakat 
sesuai dengan perencanaan 
yang telah dibuat.

17.2.2

Menerapkan strategi 
promotif dan preventif 
untuk mendapatkan perilaku 
kesehatan yang positif pada 
masyarakat. 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17.3

Melakukan analisis 
dan evaluasi 
program yang telah 
dilakukan

17.3.1

Menganalisis dan 
mengevaluasi program 
promotif dan preventif di 
bidang kesehatan gigi dan 
mulut.

17.3.2

Menggunakan dan 
memanfaatkan sistem 
informasi kesehatan untuk 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
dan mengevalusi program 
kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat. 

17.4

Bekerja dalam tim 
untuk usaha menuju 
kesehatan gigi dan 
mulut yang optimal

17.4.1

Mengembangkan proses 
kepemimpinan yang 
diperlukan untuk membangun 
kerjasama yang baik dalam 
tim.

17.4.2

Bekerja sama dengan pihak 
lain yang relevan dalam 
perencanaan layanan / 
program. 

17.4.3

Mendorong peran anggota tim 
kesehatan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat.

17.4.4

Mempromosikan kesehatan 
yang terkait dengan 
kesehatan gigi dan mulut di 
masyarakat.

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17.1

Mengident i f ikas i 
masalah serta 
p e r e n c a n a a n 
pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut 
di masyarakat 
b e r d a s a r k a n 
k a r a k t e r i s t i k 
masyarakat sesuai 
dengan lingkup 
higiene gigi

17.1.1

Melakukan kolaborasi survei 
epidemiologi, pengolahan 
dan analisis atas data yang 
didapatkan.

17.1.2

Melakukan kolaborasi 
dalam perencanaan program 
kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat untuk mengurangi 
risiko dan meningkatkan 
kesehatan yang diseuaikan 
dengan umur, tahapan 
perkembangan, budaya, 
riwayat kesehatan, suku, serta 
sumber daya yang ada.

17.1.3

Menggunakan teknologi 
informasi dan pengolahan 
data untuk penelusuran 
informasi dan sumber belajar 
di bidang kesehatan gigi 
masyarakat.

17.2

Mengimplemen-
tasikan program 
sesuai dengan 
perencanaan yang 
dibuat

17.2.1

M e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
kegiatan promotif dan 
preventif di masyarakat 
sesuai dengan perencanaan 
yang telah dibuat.

17.2.2

Menerapkan strategi 
promotif dan preventif 
untuk mendapatkan perilaku 
kesehatan yang positif pada 
masyarakat. 
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17.1

Mengident i f ikas i 
masalah serta 
p e r e n c a n a a n 
pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut 
di masyarakat 
b e r d a s a r k a n 
k a r a k t e r i s t i k 
masyarakat sesuai 
dengan lingkup 
higiene gigi

17.1.1

Melakukan kolaborasi survei 
epidemiologi, pengolahan 
dan analisis atas data yang 
didapatkan.

17.1.2

Melakukan kolaborasi 
dalam perencanaan program 
kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat untuk mengurangi 
risiko dan meningkatkan 
kesehatan yang diseuaikan 
dengan umur, tahapan 
perkembangan, budaya, 
riwayat kesehatan, suku, serta 
sumber daya yang ada.

17.1.3

Menggunakan teknologi 
informasi dan pengolahan 
data untuk penelusuran 
informasi dan sumber belajar 
di bidang kesehatan gigi 
masyarakat.

17.2

Mengimplemen-
tasikan program 
sesuai dengan 
perencanaan yang 
dibuat

17.2.1

M e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
kegiatan promotif dan 
preventif di masyarakat 
sesuai dengan perencanaan 
yang telah dibuat.

17.2.2

Menerapkan strategi 
promotif dan preventif 
untuk mendapatkan perilaku 
kesehatan yang positif pada 
masyarakat. 

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17.3

Melakukan analisis 
dan evaluasi 
program yang telah 
dilakukan

17.3.1

Menganalisis dan 
mengevaluasi program 
promotif dan preventif di 
bidang kesehatan gigi dan 
mulut.

17.3.2

Menggunakan dan 
memanfaatkan sistem 
informasi kesehatan untuk 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
dan mengevalusi program 
kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat. 

17.4

Bekerja dalam tim 
untuk usaha menuju 
kesehatan gigi dan 
mulut yang optimal

17.4.1

Mengembangkan proses 
kepemimpinan yang 
diperlukan untuk membangun 
kerjasama yang baik dalam 
tim.

17.4.2

Bekerja sama dengan pihak 
lain yang relevan dalam 
perencanaan layanan / 
program. 

17.4.3

Mendorong peran anggota tim 
kesehatan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat.

17.4.4

Mempromosikan kesehatan 
yang terkait dengan 
kesehatan gigi dan mulut di 
masyarakat.
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Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

17.3

Melakukan analisis 
dan evaluasi 
program yang telah 
dilakukan

17.3.1

Menganalisis dan 
mengevaluasi program 
promotif dan preventif di 
bidang kesehatan gigi dan 
mulut.

17.3.2

Menggunakan dan 
memanfaatkan sistem 
informasi kesehatan untuk 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
dan mengevalusi program 
kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat. 

17.4

Bekerja dalam tim 
untuk usaha menuju 
kesehatan gigi dan 
mulut yang optimal

17.4.1

Mengembangkan proses 
kepemimpinan yang 
diperlukan untuk membangun 
kerjasama yang baik dalam 
tim.

17.4.2

Bekerja sama dengan pihak 
lain yang relevan dalam 
perencanaan layanan / 
program. 

17.4.3

Mendorong peran anggota tim 
kesehatan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat.

17.4.4

Mempromosikan kesehatan 
yang terkait dengan 
kesehatan gigi dan mulut di 
masyarakat.
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5.  KURIKULUM
Kurikulum jenjang akademik dan profesional program studi 

dikembangkan berdasarkan pada keilmuwan higiene gigi, dilandasi 
dengan keilmuwan kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, 
psikologi, serta penggunaan bidang keilmuan lain yang disesuaikan 
dengan arah pendidikan program studi yaitu pada bidang preventif dan 
promotif. 

Kurikulum yang digunakan telah disesuaikan dengan kurikulum 
pendidikan Higiene Gigi di tingkat internasional, sehingga diharapkan 
lulusan dapat bersaing tidak hanya di lingkup regional, tetapi juga pada 
tingkat internasional. 

  
Klasifikasi Matakuliah dan Pengalaman Belajar
Untuk mencapai tujuan pendidikan dan memenuhi minat 

mahasiswa, matakuliah dikelompokkan menjadi:
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) : 6 sks
2. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) :  64 sks
3. Matakuliah Berkarya (MKB)    :  60 sks
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)   :  11 sks
5. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB)  :    3 sks 

STRUKTUR MATA KULIAH TIAP SEMESTER

SEMESTER I    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
1101

P e n d i d i k a n 
Pancasila 2 2 0

2 K G H -
1102

P e n d i d i k a n 
Kewarganegaraan 2 2 0

3 K G H -
1103 Biokimia 2 1 1
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4 K G H -
1104 Anatomi 2 1 1

5 K G H -
1105 Fisiologi 2 2 0

6 K G H -
1106

Oral Histologi dan 
Embriologi 2 1 1

7 K G H -
1107

D e m o g r a f i 
dan Kesehatan 
Lingkungan

2 2 0

8 K G H -
1108

S o s i o l o g i 
Kesehatan 2 2 0

9 K G H -
1109 Bahasa Inggris 2 2 0

Jumlah SKS 18 15 3

SEMESTER II    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
1210

Pengantar Higiene 
Gigi 2 2 0

2 K G H -
1211

P e n g a n t a r 
Periodonsia 2 2 0

3 K G H -
1212 Mikrobiologi 3 2 1

4 K G H -
1213

P r o m o s i 
Kesehatan 2 2 0

5 K G H -
1214 Farmakologi 2 2 0

6 K G H -
1215

T e k n o l o g i 
Pengembangan 
Media Kesehatan

2 1 1

7 K G H -
1216

D a s a r - d a s a r 
Manajemen 2 2 0
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8 K G H -
1217

D a s a r - d a s a r 
Keperawatan 3 2 1

Jumlah SKS 18 15 3

SEMESTER III    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
2118 Higiene Gigi I 3 2 1

2 K G H -
2119

Komunikasi (Dasar 
dan Terapeutik ) 2 2 0

3 K G H -
2120

Psikologi (Dasar 
dan Klinis) 2 2 0

4 K G H -
2121

Edukasi Kesehatan 
Gigi 3 2 1

5 K G H -
2122

Pengantar Biologi 
Oral 2 2 0

6 K G H -
2123 Radiologi Dental 3 2 1

7 K G H -
2124

General dan Oral 
Patologi 2 2 0

8 K G H -
2125 Periodonsia 2 2 0

9 K G H -
2126 MK Pilihan 2 2 0

Jumlah SKS 21 18 3

SEMESTER IV    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
2227 Higiene Gigi II 3 2 1

2 K G H -
2228 Patologi Klinik 2 2 0
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3 K G H -
2229

D a s a r - d a s a r 
Kedokteran Gigi 
Anak

2 2 0

4 K G H -
2230 Biologi Oral 2 1 1

5 K G H -
2231

I n s t r u m e n t a s i 
Kedokteran Gigi 3 1 2

6 K G H -
2232

Gizi (dasar dan 
klinis) 2 2 0

7 K G H -
2233

E p i d e m i o l o g i 
Kesehatan Gigi 2 2 0

8 K G H -
2234

B i o m a t e r i a l 
Kedokteran Gigi 3 2 1

9 K G H -
2235

M a n a j e m e n 
Kesehatan 2 2 0

10 K G H -
2236

Mata Kuliah 
Pilihan Wajib 2 2 0

Jumlah SKS 23 18 5

SEMESTER V    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
3137 Higiene Gigi III 3 2 1

2 K G H -
3138

Kedokteran Gigi 
Pencegahan (dasar 
dan klinis)

3 2 1

3 K G H -
3139

P e n g e n d a l i a n 
Infeksi 3 2 1

4 K G H -
3140 Oral Medicine 2 2 0
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5 K G H -
3141 Gerodontologi 2 2 0

6 K G H -
3142 Biostatistik 2 2 0

7 K G H -
3143

M e t o d o l o g i 
Penelitian 2 2 0

8 K G H -
3144 Filsafat Ilmu 2 2 0

9 K G H -
3145

Evidence based 
dental hygiene 2 2 0

Jumlah SKS 21 18 3

SEMESTER VI    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
3246

Higiene Gigi 
Klinis I 2 1 1

2 K G H -
3247

A p l i k a s i 
Komputer 2 1 1

3 K G H -
3248

Kegawatdaruratan 
Dasar Medik dan 
Dental

2 1 1

4 K G H -
3249

Manajemen Rasa 
Sakit 2 1 1

5 K G H -
3250

D a s a r - d a s a r 
Konservasi 2 2 0

6 K G H -
3251

Dasar-dasar Bedah 
Mulut 2 2 0

7 K G H -
3252

D a s a r - d a s a r 
Ortodonsia 2 2 0

8 K G H -
3253

D a s a r - d a s a r 
Prostodonsia 2 1 1
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9 K G H -
3254

K e b i j a k a n 
Kesehatan 2 2 0

Jumlah SKS 18 13 5

SEMESTER VII    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
4155

Higiene Gigi 
Klinis II 3 1 2

2 K G H -
4156

P e n d i d i k a n 
Agama 2 2 0

3 K G H -
4157

Etika dan Hukum 
Kesehatan 2 2 0

4 K G H -
4158

A n a k 
B e r k e b u t u h a n 
Khusus 

2 1 1

5 K G H -
4159

P o p u l a s i 
B e r k e b u t u h a n 
Khusus 

2 1 1

6 K G H -
4160

Kesehatan Gigi 
Masyarakat 3 2 1

Jumlah SKS 14 9 5

SEMESTER VIII    

NO. KODE MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIKUM

1 K G H -
4261 Rotasi Klinik 4 0 4

2 K G H -
4262 Skripsi 4 0 4

3 K G H -
4263

Kuliah Kerja 
Nyata 3 0 3

Jumlah SKS 11 0 11

TOTAL SKS 144 106 38
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4) Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak 
diperkenankan lagi mengajukan cuti akademik.

5) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik. 
Mahasiswa karena alasan tertentu dan disetujui oleh 
Rektor dapat diberi ijin cuti akademik, masa studinya tetap 
diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan dipakai sebagai 
dasar perhitungan evaluasi.

6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau 
sedang cuti akademik pada semester yang bersangkutan, status 
kemahasiswaannya menjadi batal dan tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas 
yang tersedia.

b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang akan cuti akademik sampai dengan dua 

tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan 
surat permohonan kepada Dekan. Demikian pula apabila 
akan aktif kembali setelah cuti akademik, mahasiswa harus 
mengajukan surat permohonan ijin aktif kembali kepada 
Dekan.

2) Cuti akademik seijin Dekan tidak diperhitungkan sebagai 
masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, 
dan selama cuti akademik tersebut mahasiswa tidak perlu 
membayar SPP.

3) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa ijin Dekan (mangkir) 
sampai dengan maksimum 2 (dua) tahun apabila akan aktif 
kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan:
a) Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif 

dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
b) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama 

mangkir.
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks

2 KGL 480- Pendidikan Agama II 1 0 UNU 1101 
& 100 sks

a. KGL 4806 Agama Islam II    

b. KGL 4807 Agama Katholik II    

c. KGL 4808 Agama Kristen II    

d. KGL 4809 Agama Hindu II    

e. KGL 4810 Agama Budha II    

f. KGL 4811 Agama Kong Hu Chu II    

3 KGL 4812 Skripsi 0 4 KGL 3502, 
KGL 3501, 
KGM 3503

 Jumlah 1 7  

3. Matakuliah Pilihan
No Kode Matakuliah SKS Semester
1 KGE 1201 Kewirausahaan (pilihan) 1 II

2 KGE 2402 Akupunktur 1 IV

3 KGE 3603 Instrumentasi & Hewan Coba 1 VI

4 KGE 4704 Hipnodonsia (pilihan) 1 VII

  Jumlah 4

PENDAHULUAN

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan dokter gigi 
dan sarjana keperawatan gigi yang berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman dan bertaqwa, mandiri, berjiwa 
kewirausahaan, humanis serta mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi kedokteran gigi dan keperawatan gigi.

 Fakultas Kedokteran Gigi UGM memiliki alumni yang tersebar di  
seluruh penjuru tanah air pada berbagai bidang profesi, baik sebagai 
pengajar maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga 
penelitian, maupun sebagai staf di berbagai instansi pemerintah, 
industri milik pemerintah dan swasta serta jabatan penting lainnya. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
telah menghasilkan sarjana kedokteran gigi, sarjana keperawatan gigi 
maupun dokter gigi yang mampu berperan di masyarakat. Keberhasilan 
tersebut tentu berkat kerja keras seluruh staf di fakultas ini. 

 Proses pendidikan merupakan proses yang dinamis maka 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM senantiasa meningkatkan diri dengan 
melibatkan berbagai unsur serta sarana, antara lain visi, misi, dan 
sarana pendidikan, kurikulum dan tenaga pengajar maupun fasilitas 
fisik lainnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan juga diberlakukan di FKG UGM dalam 
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 

IIX 

POTMAGI

Paguyuban Orang Tua Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi atau 
disingkat POTMAGI dibentuk pada tahun 2001 oleh prakarsa orangtua 
/ wali mahasiswa yang menyadari bahwa pendidikan merupakan 
tanggung jawab bersama antara fakultas, orang tua mahasiswa dan 
masyarakat.  POTMAGI merupakan lembaga non formal berazaskan 
Pancasila yang berfungsi sebagai mitra fakultas membentuk manusia-
manusia pembangunan di bidang kesehatan. POTMAGI  bekerjasama 
dengan para orangtua / wali mahasiswa membantu fakultas dalam 
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melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tingg, yaitu : pendidikan,penelitian 
dan pengabdian masyarakat  dengan cara menghimpun pemikiran-
pemikiran,  sumberdaya dan sumberdana dari anggota dan pihak-pihak 
lain yang tidak mengikat.

POTMAGI membantu pengurus fakultas dengan cara memfasilitasi 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UGM dari aspek pendidikan formal 
dan non formal sehingga meningkatkan kesuksesan belajar mahasiswa. 
Pendidikan non formal meliputi berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti 
penelitian, olahraga, kesenian, kerohanian, keorganisasian, pengabdian 
pada masyarakat yang lebih bertujuan membekali mahasiswa dari 
segi soft skill. Sedangkan bantuan pendidikan formal diberikan antara 
lain dalam bantuan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa yang 
mengalami kesulitan. Bantuan-bantuan tersebut dikoordinasikan antara 
POTMAGI dengan Fakultas sehingga dapat tersalurkan secara baik. 

Anggota POTMAGI terdiri dari:
1. Anggota biasa, yaitu setiap orang tua atau wali mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Gigi UGM.
2. Anggota luar biasa, yaitu semua orang tua yang berminat 

terhadap paguyuban ini di luar orang tua atau wali 
mahasiswa.

3. Anggota kehormatan, yaitu seorang yang di luar point 1 dan 
2 di atas, namun atas keputusan musyawarah rapat pengurus 
berdasarkan jasa-jasa yang luar biasa terhadap POTMAGI, 
diterima menjadi anggota POTMAGI
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Pengurus POTMAGI
Pelindung  :  Dekan FKG UGM

Penasihat  :  Benyamin Dandel, SIP.

         Ketua PDGI Pengwil DIY

       Wakil Dekan III FKG UGM

Ketua  :  Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec.

Wakil Ketua :  Prof. Dr. Kusminarto

        Prof. Dr. Wahyono, SU, Apt

Sekretaris  :  Dr. Drg. Indah Titien Soeprihati, SU.,Sp.KGA.

Wakil Sekretaris :  drg. Sri Utami, Sp.KGA

       drg. Daryanto Chudori, B.Sc., M.Kes.

Bendahara :  drg. Christnawati, M.Kes.,Sp.Ort.(K)

       Ir. Yong Benny Susanto

Anggota Pengurus :  Maryono

        RNB.DjauharArifin

       Waluyo

       Poerwito
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Tim Penyusun : 
Erwan Sugiatno

Diatri Nari Ratih

Trianna Wahyu Utami

Widjijono

Bernadetta Esti Chrismawati

Rahardjo

Hendrawati

Juni Handajani

Christnawati

Rosa Amalia

Endang Wahyuningtyas

Sri Larnani

Sri Kuswandari

Rurie Ratna Shantiningsih

Margareta Rinastiti

Ivan Arie Wahyudi

Sudarmanto

Wulansari

Endi Ristanto
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VIII
1 UNU 4809 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 95 sks
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& 100 sks
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Tim Penyusun:
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Diatri Nari Ratih
Purwanto Agustiono
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FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sekip Utara Yogyakarta 55281, Indonesia

Phone (62-0274) 547667. 515307 , Fax (62-0274) 515307 , E-mail : dekan-kg@ugm .ac.id

Nomor  :

Lamp    : -

H a l     : Peringatan 1 (pertama)

Kepada Yth.

Sehubungan dengan masa studi saudara yang telah melewati batas studi di Fakultas

Kedokteran Gigi UGM, maka surat ini sebagai Surat Peringatan 1 (Pertama)

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum dapat menyelesaikan studi, maka akan

diterbitkan surat peringatan 2 (kedua)

Untuk itu mohon perhatiannya. Terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG. Ph.D.

NIP 196310241992032001
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UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sekip Utara Yogyakarta 55281, Indonesia

Phone (62-0274) 547667. 515307 , Fax (62-0274) 515307 , E-mail : dekan-kg@ugm .ac.id

Nomor  :

Lamp    : -

H a l     : Peringatan 2 (kedua)

Kepada Yth.

Sehubungan dengan masa studi saudara yang telah melewati batas studi di Fakultas

Kedokteran Gigi UGM, maka surat ini sebagai Surat Peringatan 2 (Kedua)

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum dapat menyelesaikan studi, maka akan

diterbitkan surat peringatan 3 (ketiga)

Untuk itu mohon perhatiannya. Terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG. Ph.D.

NIP 196310241992032001

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sekip Utara Yogyakarta 55281, Indonesia

Phone (62-0274) 547667. 515307 , Fax (62-0274) 515307 , E-mail : dekan-kg@ugm .ac.id

Nomor  :
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a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG. Ph.D.

NIP 196310241992032001

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sekip Utara Yogyakarta 55281, Indonesia

Phone (62-0274) 547667. 515307 , Fax (62-0274) 515307 , E-mail : dekan-kg@ugm .ac.id

Nomor             :
Hal    :    Surat Peringatan 3 (ketiga)
Lampiran        : 1 (satu)

Kepada Yth.

Sehubungan  dengan  saudara  telah melebihi  batas masa studi di Fakultas  Kedokteran

Gigi UGM dan  didasarkan pada telah terbitnya Surat Peringatan 1 (Pertama) No ..........

Tanggal ......... dan Surat Peringatan 2 (Kedua) No .......... Tanggal .......... Maka surat ini 

sebagai Peringatan 3 (Ketiga).

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan  tidak ada surat pengunduran diri, maka Universitas 

berhak menghentikan kegiatan kuliah saudara.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG. Ph.D.

NIP 196310241992032001
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drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG. Ph.D.

NIP 196310241992032001
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Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum dapat menyelesaikan studi, maka akan

diterbitkan surat peringatan 3 (ketiga)

Untuk itu mohon perhatiannya. Terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG. Ph.D.

NIP 196310241992032001

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sekip Utara Yogyakarta 55281, Indonesia

Phone (62-0274) 547667. 515307 , Fax (62-0274) 515307 , E-mail : dekan-kg@ugm .ac.id

Nomor             :
Hal    :    Surat Peringatan 3 (ketiga)
Lampiran        : 1 (satu)

Kepada Yth.

Sehubungan  dengan  saudara  telah melebihi  batas masa studi di Fakultas  Kedokteran

Gigi UGM dan  didasarkan pada telah terbitnya Surat Peringatan 1 (Pertama) No ..........

Tanggal ......... dan Surat Peringatan 2 (Kedua) No .......... Tanggal .......... Maka surat ini 

sebagai Peringatan 3 (Ketiga).

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan  tidak ada surat pengunduran diri, maka Universitas 

berhak menghentikan kegiatan kuliah saudara.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG. Ph.D.

NIP 196310241992032001
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