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KATA PENGANTAR

 Buku Panduan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Tahun Ajaran 
2013/2014 ini diterbitkan untuk memberi informasi dan gambaran yang 
lengkap tentang kegiatan akademik Program studi Pendidikan Dokter Gigi dan 
Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi bagi para civitas akademika Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dan pihak lain yang memerlukan.

 Buku Panduan ini berisi informasi lengkap mengenai : Sejarah Singkat 
FKG UGM; Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Gigi, Fasilitas dan 
Struktur Organisasi Fakultas; Administrasi dan Pelaksanaan Pendidikan dan 
Pengajaran; serta Kurikulum Pendidikan Dokter Gigi dan Ilmu Keperawatan 
Gigi.

 Diharapkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UGM untuk mencermati 
isi buku ini agar dapat memahami dan mengikuti Pendidikan di FKG UGM 
dengan baik, sehingga dapat mencapai prestasi yang memuaskan. Demikian 
juga untuk para dosen agar dapat digunakan sebagai sarana koordinasi dalam 
melangsungkan proses belajar mengajar di FKG UGM.

 Kami menyadari bahwa penyusunan Buku Panduan Akademik ini 
masih belum sempurna seperti yang kita harapkan, untuk itu segala saran dan 
masukan dari teman sejawat kami harapkan.

 Kepada Tim Penyusun, kami sangat menghargai dan mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 
memberi kekuatan kepada kita semua, Amin.

Yogyakarta,   Agustus 2013
Dekan,

Dr. drg. Erwan Sugiatno.,MS.,Sp.Pros (K)
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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 
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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penelitian ilmiah. Kebebasan akademik dan mimbar akademik di FKG 
UGM dilakukan oleh sivitas akademika melalui kegiatan Tridharma 
baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Pada 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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SEJARAH SINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

1. Periode Tahun 1948 -1960
 Berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada 
diawali sejak didirikannya Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi di Rumah 
Sakit Tegalyoso, Klaten (1948). Pada tanggal 5 Maret 1948 diresmikan 
penggabungan dengan Perguruan Tinggi Kedokteran  yang telah ada 
sejak tahun 1946. Gabungan dua perguruan tinggi ini diberi nama 
Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi bertempat di Rumah 
Sakit Tegalyoso, Klaten.

II

SEJARAH SINGKAT
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 Pada 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. Pada saat itu 
Fakultas Kedokteran Gigi masih merupakan gabungan antara Fakultas 
Kedokteran dan Farmasi dengan nama FAKULTIT KEDOKTERAN, 
KEDOKTERAN GIGI DAN FARMASI yang bertempat di Mangkubumen, 
Yogyakarta.

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

2. Periode Tahun 1960  –  1970
 Fakultas Kedokteran Gigi UGM secara resmi telah ditetapkan 
berdirinya, tetapi secara fisik masih belum mempunyai gedung sendiri. 
Pada waktu 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 berangsur-angsur 
diganti dengan sistem semester.

 Dalam perkembangannya 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.
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3. 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 
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.

4.  Periode 1997  -  2007
 Pada tanggal 30 Agustus 1997 oleh Rektor UGM Prof. Dr. 
Sukanto Reksohadiprodjo, MCom, telah diresmikan Laboratorium 
Klinik Stomatognatik. Klinik tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
psikomotor mahasiswa pada tingkat profesi dan meningkatkan mutu 
pelayanan kepada masyarakat.

 Pada tahun 1998 telah 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.

 Untuk meningkatkan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, 
FKG UGM membuka Poliklinik Terpadu Pelayanan Sore Hari sejak 
tanggal 22 Mei 2000.

 Pada tahun 2003, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah 
Mada telah 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. 



6      Fakultas Kedokteran Gigi  UGM

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. 

5. 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).

6. 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
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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

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
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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

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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A. Visi
 Menjadi fakultas  riset kelas dunia yang mandiri, bermartabat, 
dengan dijiwai  Pancasila  mengabdi kepada kepentingan masyarakat 
di bidang kesehatan gigi dan mulut. 

B. Misi 

Misi umum
 Melaksanakan pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat 
serta  pelayanan kesehatan gigi dan mulut berbasis riset.

III

VISI, MISI, DAN TUJUAN
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Misi khusus
1. Meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat berkelas dunia, beridentitas kerakyatan serta 
membangun  budaya sehat Indonesia,  khususnya kesehatan gigi 
dan mulut.

2. Menyelenggarakan pelayanan berkualitas dan menjadi pusat 
rujukan kesehatan gigi dan mulut.

3. Menuntaskan transisi  fakultas  untuk menjadi  institusi pendidikan 
yang mendukung misi universitas dan mempunyai tata kelola 
yang baik (good faculty governance).

C. Tujuan 
1. Menjadi fakultas  riset kelas dunia yang beridentitas kerakyatan 

dan berakar pada sosio-budaya Indonesia. 
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang sesuai 

dengan standar pendidikan dan profesi.
3. Menjadi fakultas yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut yang efektif dan efisien melalui RSGMP.
4. Menjadi fakultas yang mandiri dan bertata kelola baik (good 

faculty governance).
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 Kampus Fakultas Kedoteran Gigi Universitas Gadjah Mada terletak 
di kompleks kampus UGM di   Jln. 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. Gedung ini merupakan pusat kegiatan administrasi fakultas, 
ruang pengurus fakultas, ruang dosen, ruang sidang, dan ruang TI 

IV

FASILITAS FAKULTAS
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(Teknologi Informasi) yang akan mempermudah akses pelayanan 
internet sebagai bentuk kemajuan teknologi. Di dalam unit TI juga 
telah dilengkapi dengan ruang untuk uji kompetensi menggunakan 
sistem CBT (Computer-Based-Testing). Untuk pelayanan kesehatan gigi 
disediakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof. Soedomo. Rumah sakit 
gigi dan mulut ini telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti tempat 
pendaftaran pasien, ruang tunggu pasien, poliklinik untuk perawatan 
dan pengobatan gigi, ruang laboratorium, dan unit radiologi. 

 Selain gedung induk, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Gadjah Mada juga memiliki gedung berlantai tiga (Gedung Soetatmi 
Suryo) untuk praktikum preklinik dan ruangan untuk uji kompetensi 
OSCE (Objective Structure Clinical Examination) di lantai satu, bagian 
Kedokteran Gigi Anak di lantai dua serta ruang kuliah di lantai tiga. Dua 
gedung berlantai dua (Gedung Harkati Dewanto dan Gedung Soebagyo 
Hw) untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan, serta beberapa gedung 
berlantai satu untuk tempat praktikum preklinik. Gedung-gedung 
tersebut terletak dalam satu kompleks dengan halaman tengah untuk 
taman. 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. 

 Fasilitas parkir disediakan di lapangan parkir timur fakultas untuk 
mahasiswa dan pasien, sedangkan parkir barat diperuntukkan untuk 
Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Bagi setiap tenaga pendidik, 
kependidikan dan mahasiswa diwajibkan untuk memiliki KIK (Kartu 
Identitas Kendaraan). Pada parkir timur juga disediakan fasilitas 
olahraga berupa lapangan basket dan kafetaria.

 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.
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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 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.

V

ORGANISASI FAKULTAS
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Gambar1. Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada

 Senat Fakultas, adalah organisasi fakultas yang berfungsi sebagai 
badan normatif tertinggi, memiliki anggota karena jabatannya dan 
anggota yang dipilih masing-masing bagian. 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 
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Dekan Bidang Administrasi, Keuangan, dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, 
Pengembangan Usaha, Kerja sama dan Pengabdian Masyarakat.

 Bagian, 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 Bagian bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian yang 
terdapat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada adalah :
1. Biologi Mulut
2. Biomedika Kedokteran Gigi
3. Ilmu Bedah Mulut
4. Ilmu Biomaterial Kedokteran Gigi
5. Ilmu Kedokteran Gigi Anak
6. Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Ilmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat
7. Ilmu Konservasi Gigi
8. Ilmu Penyakit Mulut
9. Ortodonsia
10. Periodonsia
11. Prostodonsia
12. Radiologi Dentomaksilofasial 

 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. 
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 Unit Penelitian (Riset Terpadu), adalah unit penunjang fakultas 
dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian baik yang bersifat 
monodisiplin maupun interdisiplin ilmu dalam rangka meningkatkan 
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 bagian-bagian di 
FKG UGM. Tugas Team ini adalah untuk membantu melaksanakan 
penyusunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan 
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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, 
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  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,  . 
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 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 :
1. Satuan Medik Fungsional (SMF)
2. Komite Medik
3. Instalasi Rawat Inap
4. Unit Pelayanan Umum (UPU) 
5. Instalasi Rawat Darurat (IRD)
6. Unit Farmasi
7. Unit Rekam Medis
8. Instalasi Penunjang Medik, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur 

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.

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 Ilmu Keperawatan Gigi adalah program pendidikan 
strata satu yang bersifat akademik profesional dengan kompetensi 
utama sebagai dental hygienist/dental nurse. 
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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 KG, 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.

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

C. Personalia

1. Senat Fakultas 
Ketua  : Dr. drg. Ahmad Syaify, Sp. Pros. (K)
Sekretaris : Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, M.S.
Anggota :  
   1. drg. Erwan Sugiatno, M.S., Sp. Pros (K)., PhD
   2. drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., Ph.D.
   3. drg. Nunuk Purwanti, M.Kes., Ph.D
   4. drg. Kwartarini Murdiastuti,Sp.Perio,(K),Ph.D
   5. Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo RS., S.U., Sp.KGA (K)
   6. Prof. Dr.drg.Haryo Mustiko D ,MS, Sp.Pros.(K).
   7. Prof. Dr. drg. Pinandi Sri Pudyani, SU., Sp.Ort. (K)
   8. Prof. Dr. drg. Regina Titi Christinawati, M.Sc.
   9. Prof. Dr. drg. Widjijono, S.U
   10. drg. Suryono, Ph.D., SH.
   11. drg. Goeno Subagyo, Sp.O.Path.
   12. drg. Emut Lukito, SU., Sp.KGA.(K)
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   13. drg. Sri Rezeky Damayanti, M.Kes.
   14. drg. Rahardjo, SU., Sp.BM.
   15. drg. Heni Susilowati, M.Kes., Ph.D 
   16. drg. Tunjung Nugraheni, M.Kes., Sp KG.
   17. drg.Triana wahyu utami,M.D.Sc,Ph.D. 
   18. drg. Rurie Ratna Shantiningsih, MDSc. 
   19. drg. Harsini, MS.
   20. drg. JCP Heryumani Sulanjari, MS., Sp.Ort. (K).
   21. drg. Ema Mulyawati, MS., Sp.KG.(K)
   22. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D.
   23. drg. Ruslin, M.Kes., Ph.D.
   24. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes
   26. drg. Murti Indrastuti, M.Kes., Sp.Pros.(K).
   27. drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes., Ph.D
   29. drg. Sri Kuswandari, MS., Sp.KGA.(K), Ph.D.
   30. drg. Sri Budiarti Wongsohardjono,MS

2. Pimpinan Fakultas Periode 2008-2012
Dekan : Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo RS., SU., Sp.KGA (K).
Wakil Dekan I : drg. Erwan Sugiatno, MS., Sp.Pros (K)., PhD. 
Wakil Dekan II : drg. Titik Ismiyati, MS., Sp.Pros (K).
Wakil Dekan III : drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., Ph.D.

3. Pimpinan Fakultas Periode 2012-2016
Dekan : Dr. drg. Erwan Sugiatno, MS., Sp.Pros (K).
Wakil Dekan I : drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., Ph.D.
Wakil Dekan II : drg. Nunuk Purwanti,M.Kes.,Ph.D
Wakil Dekan III : drg. Kwartarini Murdiastuti,Sp.Perio,(K),Ph.D
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Ketua Program Studi

Prodi Pendidikan  Dokter Gigi
- drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., Sp.KG., Ph.D.

Prodi Ilmu Keperawatan Gigi
- drg. Bambang Priyono, SU.

Prodi Pasca Sarjana (S2) Ilmu Kedokteran Gigi
- Dr. drg. Siti Sunarintyas, M.Kes.

Prodi Pasca Sarjana (S3) Ilmu Kedokteran Gigi
- Dr. drg. Dewi Agustina, MDSc.

Prodi IKGK
- drg. Goeno Subagyo,Sp.O.Path

Sekretaris
- Dr. drg. Dahlia Herawati, S.U., Sp. Perio(K)

Prodi Spesialis KGA
- Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo RS.,SU. Sp.KGA.(K). 

Prodi Spesialis Bedah Mulut
- drg. Rahardjo, SU.,Sp.BM.

Prodi Spesialis Periodonsia
- Dr. drg. Dahlia Herawati, S.U., Sp. Perio(K)

Prodi Spesialis Ortodonsia
- drg. Wayan Ardhana, MS., Sp. Ort (K)

Prodi Spesialis Prostodonsia
- drg. Herijanti Amalia Kusuma,SU.,Sp.Pros(K)

Prodi Spesialis Konservasi
- drg. Wignyo Hadriyanto, MS., Sp.KG(K)

Prodi Spesialis Ilmu Penyakit Mulut
 drg. Goeno Subagyo,Sp.O.Path
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Pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS): 
Pengelola Bidang Akademik:
 drg. Sri Suparwitri S.U., Sp.Ort(.K)

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

Kantor Administrasi Fakultas
Kepala Kantor Administrasi
- Drs. Sudarmanto

Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan
- Wulansari, S.S.

Kepala Seksi Keuangan dan Umum
- Suyadiman, A.Md.

4. Unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi UGM 
(Keputusan Dekan nomor : 3/SK/KG/KP/2011:

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

Unit Penelitian (Riset Terpadu)
        Kepala : dr. Dyah Listarifah, M.Sc.

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

Unit Pengembangan Usaha
 Kepala : drg. Rini Widyaningrum, M. Biotech.

Unit Pendidikan dan Jaminan Mutu
 Kepala : Dr. drg. Juni Handajani, M.Kes

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



Panduan Akademik 2013/2014      23

Unit Kemahasiswaan dan Bimbingan Konseling
 Kepala : drg. Hendri Susanto, M.Kes.

Unit Pengabdian Masyarakat
 Kepala : drg. Ivan Arie Wahyudi, M.Kes., Ph.D.
Unit Teknologi Informasi dan Humas
 Kepala : drg. H. Dedy Kusuma Yulianto, M. Biotech.
Unit Layanan Pengadaan dan Sarana Prasarana 
 Kepala : drg. Lisdrianto Hanindriyo,MPH.

Wakil Senat Akademik Universitas Gadjah Mada dari FKG UGM
1. Prof. Dr.drg. Pinandi Sri Pudyani, SU., Sp.Ort.(K).
2. Dr. drg. Ahmad Syaify, Sp.Perio.(K).
3. Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, M.S.

Yayasan
 Ketua : drg. M. Masykur Rahmat, Sp.BM. (K).

Korpagama
 Ketua : drg. Prayitno, SU.

Rumah Sakit Gigi dan Mulut
 Direktur : 
  drg. Murti Indrastuti, M.Kes., Sp Pros.(K).
 Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan, SDM dan 
Penelitian:

  drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes., Ph.D.

 Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik, Pendidikan dan 
Humas
  Suparyono Saleh, Sp.Pros.(K).

Kakgigama
 Ketua : drg.Basuki Soetardjo,M.MR.
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STAF PENGAJAR
1. Bagian Biologi Mulut
 a.  Ketua Bagian : drg. Heni Susilowati, M.Kes., Ph.D.
 b. Sekretaris Bagian : Dr. drg. Juni Handajani, M.Kes, Ph.D.
 c. Staf Pengajar : 1. Prof. Dr. drg. Regina Titi Christinawati, MSc.
    2. drg. Alma Linggar Jonarta, M.Kes.
    3. drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes., Ph.D.

2. Bagian Biomedika Kedokteran Gigi
      a. Ketua Bagian : drg. Triana Wahyu Utami, MDSc.,Ph.D
 b. Sekretaris Bagian : drg. Sri Larnani, MD.Sc.
        c.  Staf Pengajar : 1. drg. Archadian Nuryanti, M.Kes.
    2. drg. Nunuk Purwanti, M.Kes., Ph.D 
    3. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D
    4. drg. Mayu Winnie Rachmawati, M.Sc.
    5. drg. Asikin Nur, M.Kes.
    6. drg. Anne Handrini Dewi, M.Kes
    7. drg. Ruslin, M.Kes., Ph.D
    8. drg. Ivan Arie Wahyudi, M.Kes, Ph.D.
    9. dr. Rini Maya Puspita
    10. dr. Dyah Listyarifah, M.Sc.
    11. drg. H. Dedi Kusuma, M. Biotech.
    12. drg. Retno Ardhani, M.Sc.
    13. drg. Aryan Morita, M.Sc.

3. Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan & Ilmu Kesehatan Gigi 
Masyarakat 

 a.  Ketua Bagian : drg. Sri Rezeky Damayanti, M.Kes.
 b. Sekretaris Bagian : drg. Yuni Pamardiningsih, M.Kes
 c. Staf Pengajar : 1. drg. Bambang Priyono, SU.
    2. drg. Sri Widiati, MPH
    3. drg. Dibyo Pramono, SU., MDSc.
    4. Dr.drg. Julita Hendrartini, M.Kes.
    5. drg. Hendi Singgih Busana.
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    6. drg. Rosa Amalia, M.Kes.
    7. drg. Lisdriyanto Hanindriyo, MPH.
    8. drg. Windarto Adi Susanto, DPH Dent

4. Bagian Ilmu Bedah Mulut
 a.  Ketua Bagian : drg. Bambang Dwirahardjo, Sp BM.
 b. Sekretaris Bagian : drg. Elizabeth Riyati Titi Astuti, M.Kes., Sp.BM
 c. Staf Pengajar : 1. drg. Rahardjo, SU., Sp. BM.  
    2. drg. Poerwati Soetji Rahajoe, Sp BM.
    3. drg. Cahya Yustisia Hasan. Sp.BM.
    4.  drg. Prihartiningsih, SU., Sp BM.(K)
    5. drg. M. Masykur Rahmat, Sp.BM.(K)

5. Bagian Ilmu Biomaterial Kedokteran Gigi
 a.  Ketua Bagian : Prof. Dr. drg. Widjijono, SU. 
 b. Sekretaris Bagian : drg. Purwanto Agustiono, SU. 
 c. Staf Pengajar  : 1. drg. Dyah Irnawati, MS.
    2. Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, MS. 
    3. drg. Harsini, MS
    4. Dr. drg. Siti  Sunarintyas, M.Kes.

6. Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Anak
 a.  Ketua Bagian : drg. Emut Lukito, SU., Sp.KGA.(K).
 b. Sekretaris Bagian : drg. Ign. Sulistyo Jatmiko, M.Kes., Sp.KGA.
 c. Staf Pengajar  : 1. Prof.Dr.drg.Iwa Sutardjo RS, SU., Sp KGA. (K)
    2. drg. Rinaldi Budi Utomo, MS., Sp.KGA.(K)
    3. drg. Indah Titien Soeprihati, SU., Sp.KGA
    4. drg. Sri Kuswandari, MS., Sp KGA., Ph.D
    5. drg. Putri Kusuma W, M.Kes,Sp KGA.
    6. drg. Indra Bramanti, Sp.KGA., M.Sc
    7. Prof. Dr.drg. Al. Supartinah S,SU.,Sp.KGA.(K)

7. Bagian Konservasi Gigi
 a.  Ketua Bagian : drg. Tunjung Nugraheni, M.Kes., Sp. KG.
 b. Sekretaris Bagian : drg. Yulita Kristanti, M.Kes., Sp. KG.
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 c. Staf Pengajar  : 1. drg. Sardjito Mangkusudirdjo
    2. drg. Wignyo Hadriyanto, MS., Sp KG.(K)
    3. drg. Ema Mulyawati, MS., Sp KG. (K).
    4. drg. Pribadi Santoso, MS., Sp KG.
    5. drg. Raphael Tri Endra Untara, M.Kes., Sp.KG.
    6. drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes, Sp. KG., Ph.D.
    7. drg. Margareta Rinastiti, M.Kes., Ph.D.
    8. drg. Raras Ajeng Enggardipta

8. Bagian Ilmu Penyakit Mulut 
 a.  Ketua Bagian :  drg. Goeno Subagyo, Sp O Path. 
 b. Sekretaris Bagian : drg. Sri Budiarti Wongsohardjono, MS.
 c. Staf Pengajar  : 1. Dr. drg. Dewi Agustina, MD.Sc. MD.Sc
    2. drg. Supriatna, MD.Sc., Ph.D.
    3. drg. B. Esti Chrismawaty, M.Kes., MD.Sc
    4. drg. Hendri Susanto, M.Kes,Ph.D.

9. Bagian Ortodonsia
 a.  Ketua Bagian  : Prof. Dr. drg. Pinandi Sri Pudyani, SU., Sp Ort. (K)
 b. Sekretaris Bagian : drg. Christnawati, M.Kes., Sp Ort. (K)
 c.    Staf Pengajar : 1. drg. Darmawan Soetantyo, SU., Sp Ort. (K).
    2. drg. Wayan Ardhana, MS, Sp Ort. (K).
    3. drg. Sri Suparwitri, SU., Sp.Ort.(K)
    4. drg. Soekarsono Hardjono, Sp Ort. (K).
    5. drg. JCP Heryumani S., MS,Sp Ort. (K).
    6. drg. Cendrawasih AF, M.Kes., Sp Ort. (K).
    7. drg. Dyah Karunia, Sp Ort.
    8. drg. Niswati Fathmah Rosyida
    9. drg. Prihandini, MS., Sp Ort.(K)

10. Bagian Periodonsia 
 a. Ketua Bagian : drg. Suryono, Ph.D., SH.
 b. Sekretaris Bagian : drg. Hendrawati, M.Kes.
 c. Staf Pengajar : 1. Dr. drg. Dahlia Herawati, SU., Sp Perio. (K)
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    2. drg. Prayitno, SU.
    3. drg. Sri Pramestri Lastianny, MS.,Sp Perio., (K)
    4. Dr. drg. Ahmad Syaify, Sp Perio. (K).
    5. drg. Kwartarini Murdiastuti, Sp Perio (K)., PhD.
    6. Prof. Dr. drg. Sudibyo, SU., Sp Perio.(K).

11. Bagian Prostodonsia
 a.  Ketua Bagian : Prof. Dr.drg.Haryo Mustiko D ,MS, Sp Pros.(K)
 b. Sekretaris Bagian : drg. Murti Indrastuti, M.Kes., Sp Pros.(K)
 c. Staf Pengajar  : 1. drg.Herijanti Amalia Kusuma, SU., Sp.Pros.(K)
    2. drg. Endang Wahyuningtyas, MS.,Sp Pros.(K)
    3. drg. Suparyono Saleh, Sp Pros.(K)
    4. drg. Erwan Sugiatno, MS., Ph.D., Sp Pros.(K)
    5. drg. MTh Esti Tjahjanti, M.Kes.Sp.Pros(K)
    6. drg. Titik Ismiyati, MS., Sp Pros.(K)
    7. drg. Sri Budi Barunawati, M.Kes.
    8. drg. Pramudya Aditama
    9. drg. Intan Ruspita, M.Kes., Ph.D.
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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 (KM FKG) UGM. 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 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.



Panduan Akademik 2013/2014      29

 Selain KM FKG UGM, terdapat Badan Semi Otonom (BSO) yang 
berkoordinasi dengan 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, 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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A. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
 Pelaksanaan pendidikan diawali dengan pendaftaran dan 
pendaftaran ulang dan 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. 

 Setiap mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Gigi UGM, mempunyai hak dan kewajiban 

VI

PENDIDIKAN DOKTER GIGI 
JENJANG AKADEMIK (S1)



32      Fakultas Kedokteran Gigi  UGM

untuk mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan. Matakuliah yang 
disediakan meliputi matakuliah wajib dan pilihan. Matakuliah wajib 
adalah matakuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa peserta 
program studi ini. Matakuliah pilihan ialah matakuliah yang dipilih 
untuk memenuhi beban studi sesuai minat, bakat dan kemampuan setiap 
mahasiswa, dengan jumlah yang ditempuh minimal satu matakuliah. 
Kegiatan perkuliahan tersebut diselenggarakan untuk memenuhi  
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).

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 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 sistem 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 2-3 minggu kegiatan evaluasi. 
Sistem pembelajaran dilaksanakan dengan metode Student Centered 
Learning (SCL) menggunakan pendekatan colaborative-cooperative 
learning.

Dalam pelaksanaannya sistem semester dibagi menjadi dua :
a. Semester Gasal (Semester I)
b. Semester Genap (Semester II)

 Evaluasi hasil proses pembelajaran dilakukan dengan ujian (Ujian 
Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester) dan 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 (SKS)
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. Semester adalah satuan waktu 
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kegiatan  yang terdiri atas 16 -18 minggu kuliah atau kegiatan 
terjadwal lainnya berikut kegiatan lanjutan, termasuk 2-3 minggu 
kegiatan evaluasi.
 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.
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 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.

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 4-5 jam per minggu 
yang meliputi kegiatan psikomotorik selama 3 jam terjadwal 
perminggu ditambah dengan 1 jam kegiatan terstruktur dan 1 
sampai 2 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.
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4. Sistem Ujian dan  Penilaian
a. Sistem Ujian

 Ujian dalam bentuk ujian tertulis dan ujian lisan yang 
dilaksanakan dalam Ujian Tengah Semeter 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.

b. 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.

 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 yang diatur dalam Surat Keputusan Dekan. Ujian 
praktikum atau responsi diatur oleh penanggung jawab praktikum.

 Di dalam pelaksanaan ujian, mahasiswa harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut:
1) Terdaftar pada kelas matakuliah bersangkutan pada semester 

berjalan.
2) Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% jumlah 

total waktu perkuliahan.
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 Hasil ujian diumumkan secara terbuka atau ditempel pada 
papan pengumuman. Mahasiswa juga dapat melihat hasil ujian 
melalui web site portal mahasiswa dengan alamat:   https://
akademika.ugm.ac.id. Hasil ujian matakuliah yang tidak tercantum 
di dalam KRS dianggap tidak sah dan ujiannya dianggap batal.

 Ujian skripsi dilaksanakan oleh suatu tim penguji yang terdiri 
dari dosen-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 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.

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 dosen pengampu matakuliah. 
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5. Evaluasi Hasil Studi

a.   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 Tengah semester (UTS) 20,0 100%
Ujian Akhir Semester (UAS) 30,0
Diskusi kelompok 25,0
Tugas kelompok 12,5
Tugas mandiri 12,5

Praktikum Praktikum 100 100%
              

 (sks MKi x NMKi)  +  (sks Pi x  NPi)

 sks MKi  +  sks Pi
NA MKi =

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

b. 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 
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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)

∑ sks matakuliah
IP =

 
             Laporan hasil studi mahasiswa 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. Laporan Hasil Studi Mahasiswa juga 
dapat dilihat melalui web site portal mahasiswa dengan alamat: 
https://akademika.ugm.ac.id.

c. 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

6. Evaluasi Hasil Studi Dua Tahun Pertama 
 Pada akhir dua tahun pertama atau empat semester pertama, 
terhitung mulai saat pertama kali mahasiswa terdaftar sebagai 
mahasiswa  Fakultas Kedokteran Gigi UGM, evaluasi hasil 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:
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a. Sudah mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks dari kegiatan 
pendidikan

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

c. Tidak ada nilai E dalam matakuliah yang diperhitungkan dalam 
butir a.

 Evaluasi hasil studi pada 2 tahun pertama tersebut dipilih 30 sks 
dari kegiatan pendidikan dengan nilai tertinggi. Apabila mahasiswa 
tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka mahasiswa akan 
diberi surat peringatan sebanyak tiga kali  sebelum dinyatakan tidak 
dapat melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Gigi UGM.  

7. Evaluasi Hasil Akhir  Program studi
 Evaluasi hasil  akhir program studi dilaksanakan setelah mahasiswa 
mengumpulkan minimal 145 sks, serta memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:
a. Telah menempuh  semua matakuliah wajib
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK ) ≥  2,00.
c. Nilai D kurang dari 25% dari keseluruhan sks.
d. Tidak ada nilai E.
e. Nilai matakuliah  dalam kelompok pengembangan kepribadian 

(MPK) minimal C.

8. Predikat Kelulusan
 Kelulusan jenjang sarjana ditetapkan pada rapat yudisium. Predikat 
kelulusan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Cum laude atau lulus dengan pujian diberikan kepada mahasiswa 

dengan kriteria, 
1) IPK  ≥  3,51.
2) Masa studi kurang dari 5 tahun.
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b. Sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK 
antara 2,76 - 3,50.

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

9. Pengulangan Matakuliah
 Bagi mahasiswa yang belum dapat mencapai Indeks Prestasi 
Kumulatif minimum seperti yang dipersyaratkan dan/atau memiliki 
kekurangan dalam mata kuliah tertentu, diberi kesempatan untuk 
memperbaiki nilai dengan mengulang mata kuliah yang bersangkutan. 
Kesempatan mengulang  hanya diberikan selama masih dalam batas 
masa studi. Penghitungan kembali IPK dengan menggunakan nilai 
tertinggi yang pernah dicapai untuk matakuliah yang bersangkutan.

10. 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 untuk Program 
Studi sarjana (jenjang S1) adalah 8 (delapan) semester atau kurang, 
dan maksimal 14 (empat belas) semester. Masa non aktif studi bagi 
mahasiswa dengan ijin (cuti) tidak diperhitungkan sebagai masa studi, 
sedangkan apabila tanpa ijin tetap diperhitungkan sebagai 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 
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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 Tunggal di bank yang telah ditunjuk oleh 
Pimpinan Universitas. Setelah selesai registrasi/heregistrasi mahasiswa 
dapat 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:

a. Kalender akademik.
b. Jadwal kegiatan perkuliahan.

1. 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  2 semester atau 
satu tahun.

2. 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 :
a. Mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar 

yang berkualitas dan sukses.
b. Memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan 

cerdas dalam proses pembelajaran di Universitas Gadjah Mada 
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agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang 
telah ditetapkan.

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

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

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

3. Pengisian Kartu Rencana Studi
 Pendaftaran kegiatan pendidikan dilakukan oleh mahasiswa 
dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan Kalender 
Akademik. 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 dengan alamat web site: https://akademika.
ugm.ac.id . Setelah melakukan entry KRS, mahasiswa 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.

4. Tata Cara Pengisian KRS
 Tata cara pengisian KRS diatur oleh 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, 
mahasiswa harus segera melapor kepada Seksi Akademik dan 
Kemahasiswaan.
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b. 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.

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.

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 

e. Print out KRS harus difoto kopi sebanyak 3 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.

5. 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 mata kuliah hanya dapat  
dilakukan apabila dalam kondisi sebagai berikut, 
a. Ada jadwal mata kuliah yang bersamaan pelaksanaannya dengan 

matakuliah lain.
b. Ada kekeliruan pengisian KRS
c. Matakuliah yang ditawarkan dibatalkan oleh PJMK.
d. Pembatalan matakuliah yang telah tertulis di dalam KRS.
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6. 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:
a. Mengikuti kuliah secara teratur dan tertib sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan.
b. Menandatanganii daftar hadir pada waktu kuliah, dan jumlah 

kehadiran total sekurang-kurangnya 75%
c. Berpakaian rapi dan sopan, tidak boleh memakai sandal dan kaos 

oblong, tidak makan dan minum maupun merokok.
d. Menon-aktifkan telepon gengggam selama kuliah berlangsung

 Larangan bagi mahasiswa di dalam kegiatan pendidikan, 
khususnya kuliah dan praktikum, adalah sebagai berikut:
a. Mengikuti 2 atau lebih mata kuliah pada waktu yang bersamaan
b. Menandatangani daftar hadir atas nama orang lain
c. Memakai sandal dan kaos oblong, 
d. Makan, minum, dan merokok selama kuliah berlangsung. 

 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  
a. Wajib mengikuti praktikum secara tertib dan teratur sesuai jadwal 

yang telah ditentukan
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b. Wajib menandatangani daftar hadir pada waktu praktikum, 
dengan jumlah kehadiran total sekurang-kurangnya 75%

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

d. tidak makan, minum dan merokok selama bekerja di laboratorium.
e. Menon-aktifkan telepon genggam selama praktikum berlangsung

7. Tata Tertib Ujian
 Ujian sebagai evaluasi belajar mengajar dilaksanakan pada 
pertengahan semester atau disebut sebagai Ujian Tengah Semester 
(UTS) dan pada akhir semester atau Ujian Akhir Semester (UAS). Tata 
tertib bagi peserta ujian adalah sebagai berikut
a. Berpakaian rapi dan sopan, tidak mengenakan kaos oblong, jaket, 

sandal.
b. Siap di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian berlangsung.
c. Keterlambatan lebih dari separoh waktu tidak diperbolehkan 

mengikuti ujian.
d. Selama ujian berlangsung telepon genggam wajib dinon-aktifkan.
e. Tas diletakkan di tempat yang disediakan.
f. Membawa Kartu Mahasiswa dan Kartu Peserta Ujian.
g. Menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah diatur.
h. Tidak  menggeser atau memindahkan tempat duduk.
i. Menandatangani daftar hadir ujian yang telah disiapkan.
j. Tidak meninggalkan tempat ujian sebelum waktu ujian habis, 

kecuali ada peraturan khusus dari pengawas ujian
k. Sanggup menerima sanksi apabila terbukti melakukan kecurangan 

(menyontek dsb), yang dilaporkan dalam berita acara dan hasil 
ujiannya dianggap tidak sah.

l. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ujian ini, akan diatur 
kemudian.
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8. 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:
a. Pada akhir semester VI telah menyelesaikan studi sekurang-

kurangnya 100 sks  dengan IPK sekurang-kurangnya 2.00.
b. 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.

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

d. Sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian

Prosedur menempuh skripsi:
a. Mahasiswa membuat outline skripsi sesuai dengan disiplin ilmu 

Bagian (Departemen) yang diinginkan, kemudian diajukan ke 
Bagian akademik.

b. Wakil Dekan I mendistribusikan outline skripsi sesuai dengan 
Bagian yang dipilih.

c. Penanggung Jawab Skripsi Bagian menyeleksi outline skripsi 
sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bagian.

d. Mahasiswa yang lolos seleksi menemui koordinator skripsi Bagian 
dengan membawa KRS.

e. Koordinator skripsi Bagian mengecek persyaratan skripsi 
mahasiswa, dengan melihat KRS.

f. Koordinator skripsi Bagian menentukan Pembimbing dan Co-
pembimbing skripsi masing-masing mahasiswa. 
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g. Mahasiswa menerima buku pemantauan skripsi (log book).
h. Mahasiswa menghadap dosen pembimbing skripsi untuk 

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

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

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

9. 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 3 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. 

10. 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.

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.
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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 melakukan 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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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 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.
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.
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2) Mahasiswa yang cuti akademik lebih dari empat semester 
apabila akan melakukan herregistrasi dan kegiatan akademik, 
wajib memenuhi persyaratan:
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.
3) Mahasiswa dengan status perpanjangan studi, apabila akan 

her registrasi wajib memenuhi persyaratan:
1) Membawa kartu mahasiswa terakhir
2) Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari Dekan/Rektor
3) Membawa surat ijin perpanjangan studi dari Dekan
4) Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan kategori 

angkatan terbaru.

11. 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 :
a. Menegakkan disiplin kepatuhan agar tujuan pendidikan yang 

telah terprogram dapat diwujudkan.
b. Terpeliharanya mutu pendidikan dan mendorong mahasiswa 

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

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

proses-proses administratif, oleh karena itu pelanggarannya perlu 
dikenakan sanksi.
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b. 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 :
a. Sanksi Administratif antara lain:

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

2) 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.

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

4) 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.

b. Sanksi Akademik antara lain :
1) Terlambat melakukan pengisian KRS dalam kurun waktu yang 

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

2) Mengubah KRS tanpa ijin dosen pembimbing akademik, KRS-
nya ditolak dan yang berlaku adalah KRS yang telah disetujui 
oleh dosen pembimbing akademik.
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3) Tidak memenuhi kehadiran kuliah tatap muka minimum 75% 
dalam setiap matakuliah yang diambil, tidak diperkenankan 
mengikuti ujian akhir semester untuk matakuliah yang 
bersangkutan.

4) Melakukan perbuatan curang dalam ujian akhir semester, 
untuk matakuliah yang bersangkutan dinyatakan gugur/tidak 
lulus.

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

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

7) 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.

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

12. Yudisium 
 Yudisium adalah evaluasi studi yang dilakukan ketika mahasiswa 
Program Studi menyelesaikan masa studinya 

Syarat  Yudisium SKG :
a. Blangko Pendaftaran yang sudah ditanda tangani oleh DPA (2 

Lembar)
b. Fotokopi Ijazah SMU (1 lembar)
c. Fotokopi Kartu Mahasiswa (1 lembar)
d. Fotokopi bukti pembayaran SPP dan BOP 2 semester terakhir (1 

lembar)
e. Fotokopi KRS Semester Terakhir (1 lembar)
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f. Fotokopi Sertifikat PPSMB (1 lembar)
g. Fotokopi KHS lengkap (diurutkan sesuai tahun ajaran )
h. Fotokopi trankrip nilai  terbaru (1 lembar)
i. Fotokopi nilai skripsi (1 lembar)
j. Fotokopi nilai KKN /Sertifikat KKN (1 lembar)

Syarat  Yudisium DRG :
a. Blangko Pendaftaran yang sudah ditanda tangani oleh DPA (2 Lembar)
b. Fotokopi Ijazah SMU (1 lembar)
c. Fotokopi Kartu Mahasiswa (1 lembar)
d. Fotokopi bukti pembayaran SPP dan BOP 2 semster terakhir (1 

lembar)
f. Fotokopi KRS Semster Terakhir (1 lembar)
g. Fotokopi Sertifikat PPSMB (1 lembar)
h. Fotokopi KHS lengkap (diurutkan sesuai tahun ajaran )
i. Fotokopi trankrip nilai  terbaru (1 lembar)
j. Fotokopi nilai skripsi (1 lembar)
k. Fotokopi nilai KKN /Sertifikat KKN (1 lembar)
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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.

1.1.1 Menerapkan etika kedokteran gigi 
secara profesional (C3,P3,A4).

1.1.2 Menjaga kerahasiaan profesi dalam 
hubungannya dengan teman sejawat, 
staf dan pasien (C3,P3,A3).

1.1.3 Membedakan hak dan kewajiban 
dokter dan pasien (C3,P3,A4).

1.2 Melakukan pelayanan 
kesehatan gigi dan 
mulut sesuai dengan 
kode etik.

1.2.1 Memberikan pelayanan kedokteran 

gigi yang manusiawi dan 

komprehensif (C3,P5,A3).

1.2.2 Menjaga hubungan terbuka dan 

jujur serta saling menghargai dengan 

pasien, pendamping pasien dan 

sejawat (C3,P3,A3).

1.2.3 Memperkirakan keterbatasan 

kemampuan diri untuk kepentingan 

rujukan (C3,P3,A4).
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1.3 Memahami masalah-
masalah yang 
berhubungan dengan 
hukum yang berkaitan 
dengan praktik 
kedokteran gigi.

1.3.1 Membedakan tanggung jawab 
administratif, pelanggaran 
etik, disiplin dan hukum yang 
diberlakukan bagi profesi kedokteran 
gigi berdasarkan ketentuan hukum 
yang berlaku (C2,P1,A1).

1.3.2 Memahami peraturan dan 
perundang-undangan yang berkaitan 
dengan praktik kedokteran gigi di 
Indonesia(C2,P2,A2).

1.3.3 Mengetahui pemanfaatan jalur 
organisasi profesi (C1,P2,A2).

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

2.1 Menganalisis secara 
kritis kesahihan 
informasi.

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

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

2.2 Mengelola informasi 
kesehatan secara 
ilmiah, efektif, 
sistematis dan 
komprehensif.

2.2.1 Menyusun karya ilmiah sesuai dengan 
konsep, teori, dan kaidah penulisan 
ilmiah (C3,P3,A3).

2.2.2 Menyajikan karya ilmiah kesehatan secara 
lisan dan tertulis (C3,P3,A3).
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2.3. Berfikir kritis dan 
alternatif dalam 
mengambil keputusan.

2.3.1. Menyusun pemecahan masalah 
berdasarkan prioritas (C3,P3,A3).

2.3.2. Menilai kualitas produk dan teknologi 
kedokteran gigi (C4,P3,A3).

2.4. Menggunakan 
pendekatan evidence 
based dentistry dalam 
pengelolaan kesehatan 
gigi dan mulut.

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

2.4.2. Menggunakan informasi kesehatan 
secara profesional untuk kepentingan 
peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut (C3,P3,A3).

3.    Komunikasi (C3,P3,A3)

3.1 Melakukan 
komunikasi, 
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.

3.1.1 Berdialog dengan pasien dalam 
kedudukan yang setara (C3,P3,A3).

3.1.2 Bersikap empati terhadap pasien akan 
keluhan kesehatan gigi dan mulut 
yang mereka kemukakan (C3,P3,A3).

3.1.3 Menuliskan surat rujukan 
pasien kepada sejawat dan atau 
penyelenggara kesehatan lain jika 
diperlukan sesuai dengan standar 
prosedur operasional yang berlaku 
(C3,P3,A3).

3.1.4 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)

4.1 Mengelola dan 
menghargai 
pasien dengan 
keanekaragaman 
sosial, ekonomi, 
budaya, agama dan 
ras melalui kerjasama 
dengan pasien dan 
berbagai pihak terkait 
untuk menunjang 
pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut yang 
bermutu.

4.1.1 Memahami adanya keanekaragaman 
sosial, ekonomi, budaya, agama 
dan ras berdasarkan asal usul pasien 
(C2,P2,A2).

4.1.2 Memperlakukan pasien secara 
manusiawi tanpa membeda-bedakan 
satu sama lainnya (C3,P3,A3).

4.1.3 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)

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

5.1.1 Mengintegrasikan ilmu biomedik 
yang relevan dengan bidang 
kedokteran gigi untuk menegakkan 
diagnosis, menetapkan prognosis 
dan merencanakan tindakan medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A4).
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5.1.2 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).

5.1.3 Memahami proses tumbuh kembang 
dentokraniofasial pranatal dan 
pascanatal (C2,P3,A3).

5.1.4 Memahami proses penyakit/ kelainan 
yang meliputi, infeksi, dan non 
infeksi (C2,P2,A3).

5.1.5 Memahami prinsip sterilisasi, 
desinfeksi dan asepsis (C2,P3,A3).

5.1.6 Memahami obat-obat yang 
digunakan untuk penyakit gigi dan 
mulut, termasuk efek samping dan 
interaksinya (C2,P3,A4).

5.1.7 Memahami penggunaan dan bahaya 
sinar X (C2,P3,A4).

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

6.1 Memahami ilmu 
kedokteran klinik 
yang relevan sebagai 
pertimbangan dalam 
melakukan perawatan 
gigi dan mulut 
pada pasien medik 
kompromis.

6.1.1 Menghubungkan tatalaksana 
kedokteran klinik untuk 
mengembalikan fungsi optimal sistem 
stomatognati (C4,P3,A4).

6.1.2 Memahami kelainan/ penyakit 
sistemik yang bermanifestasi di 
rongga mulut pada pasien medik 
kompromis (C2,P3,A4).
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6.1.3 Memahami cara pengobatan pasien 
dengan kelainan/ penyakit sistemik 
yang bermanifestasi di rongga mulut 
pada pasien medik terkompromis 
secara holistik dan komprehensif 
(C2,P2,A2).

6.1.4 Memahami cara merujuk pasien 
medik kompromis secara profesional 
(C2,P3,A4).

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

7.1 Memahami prinsip 
ilmu kedokteran gigi 
dasar mencakup: 
Biologi Oral, Bio-
Material dan Teknologi 
Kedokteran Gigi 
untuk menunjang 
ketrampilan pre-
klnik dan klinik, serta 
penelitian bidang 
kedokteran gigi.

7.1.1 Memahami ilmu-ilmu kedokteran 
gigi dasar untuk pengembangan 
ilmu kedokteran gigi dasar dan klinik 
(C2,P4,A4).

7.1.2 Menganalisis hasil penelitian 
kedokteran gigi dasar yang berkaitan 
dengan kasus medik dental dan 
disiplin ilmu lain yang terkait 
(C4,P3,A4).

7.1.3 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).

7.1.4 Merencanakan material kedokteran 
gigi yang akan digunakan dalam 
tindakan rekonstruksi untuk 
mengembalikan fungsi stomatognati 
yang optimal (C4,P3,A4).



Panduan Akademik 2013/2014      61

7.1.5 Menginterpretasikan hasil 
pemeriksaan laboratoris dan 
radiografi intra oral dan ekstra 
oral untuk diagnosis kelainan dan 
penyakit pada sistem stomatognatik 

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

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

8.1.1 Memahami prinsip pelayanan klinis 
kesehatan gigi dan mulut yang 
meliputi tindakan promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif (C2,P3,A4).

8.1.2 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)
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9.1 Melakukan 
pemeriksaan fisik 
secara umum dan 
sistem stomatognatik 
dengan mencatat 
informasi klinis, 
laboratoris, radiologis, 
psikologis dan sosial 
guna mengevaluasi 
kondisi medik pasien.

9.1.1 Mengidentifikasi keluhan utama 
penyakit atau gangguan sistem 
stomatognatik (C1,P2,A2).

9.1.2 Menerapkan pemeriksaan 
komprehensif sistem stomatognatik 
dengan memperhatikan kondisi 
umum (C3,P3,A4).

9.1.3 Menentukan pemeriksaan penunjang 
laboratoris yang dibutuhkan 
(C4,Pa,A4).

9.1.4 Menginterpretasikan hasil 
pemeriksaan laboratoris (C4,P3,A3).

9.1.5 Menentukan pemeriksaan penunjang 
radiologi intra oral dan ekstra oral 
yang dibutuhkan (C4,P4,A4).

9.1.6 Menghasilkan radiograf dengan alat 
foto sinar X intra oral (C3,P3,A3).

9.1.7 Menginterpretasikan hasil 
pemeriksaan radiologi intra oral dan 
ekstra oral secara umum (C4,P3,A3).

9.1.8 Menganalisis kondisi fisik, psikologis 
dan sosial melalui pemeriksaan klinis 
(C4,P3,A3).
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9.2 Mengenal dan 
mengelola perilaku 
pasien secara 
profesional.

9.2.1 Menerapkan sikap saling menghargai 
dan saling percaya melalui 
komunikasi yang efektif dan efisien 
dengan pasien dan/atau pendamping 
pasien (C3,P2,A3).

9.2.2 Menganalisis perilaku pasien yang 
memerlukan perawatan khusus 
secara profesional (C4,P3,A4).

9.2.3 Mengidentifikasi kondisi psikologis 
dan sosial-ekonomi pasien berkaitan 
dengan penatalaksanaan lebih lanjut 
(C1,P4,A3).

9.3 Menggunakan rekam 
medik sebagai 
acuan dasar dalam 
melaksanakan 
perawatan gigi dan 
mulut.

9.3.1 Membuat rekam medik secara akurat 
dan komprehensif (C1,P3,A4).

9.3.2 Mengelola rekam medik sebagai 
dokumen legal dengan baik 
(C3,P3,A4).

9.3.3 Merencanakan perawatan medik 
kedokteran gigi     berdasarkan 
catatan medik yang tertulis pada 
rekam   medik (C3,P3,A4).

10.   Diagnosis (C4,P4,A4)

10.1 Menegakkan diagnosis 
dan menetapkan 
prognosis penyakit/ 
kelainan gigi dan mulut 
melalui interpretasi, 
analisis dan sintesis 
hasil pemeriksaan 
pasien.

10.1.1 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).
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10.1.2 Memastikan lokasi, perluasan, 
etiologi karies dan kelainan 
periodontal serta kerusakannya 
(C4,P3,A4).

10.1.3 Membedakan antara pulpa yang 
sehat dan tidak sehat (C4,P4,A4).

10.1.4 Memberdakan antara jaringan 
periodontal yang sehat dan tidak 
sehat (C4,P4,A4).

10.1.5 Memastikan penyimpangan 
dalam proses tumbuh kembang 
yang mengakibatkan maloklusi 
(C3,P4,A3).

10.1.6 Menjelaskan kondisi, kelainan, 
penyakit dan fungsi kelenjar saliva 
(C2,P3,A4).

10.1.7 Menjelaskan gambaran klinis proses 
penyakit pada mukosa mulut akibat 
inflamasi, gangguan imunologi, 
metabolit dan neoplastik (C2,P3,A4).

10.1.8 Menjelaskan keadaan kehilangan 
gigi yang memerlukan tindakan 
rehabilitatif (C2,P3,A4).

10.1.9 Menjelaskan keadaan akibat 
kelainan oklusal dan gangguan 
fungsi mastikasi dan kondisi yang 
memerlukan perawatan (C4,P4,A4).

10.1.10 Mengidentifikasi kelainan 
oromaksilofasial (C4,P4,A4).

10.1.11 Menjelaskan hubungan kebiasaan 
buruk pasien dengan adanya 
kelainan oromaksilofasial (C2,P3,A2).
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10.1.12 Membedakan kelainan dental, 
skeletal atau fasial yang berhubungan 
dengan gangguan tumbuh kembang, 
fungsi dan estetik (C4,P4,A4).

10.1.13 Memastikan adanya manifestasi 
penyakit sistemik pada rongga mulut 
(C4,P3,A4).

10.1.14 Menganalisis dan menentukan 
derajat resiko penyakit rongga mulut 
dalam segala usia guna menetapkan 
prognosis (C2,P3,A2).

10.1.15 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.

11.1.1 Menganalisis derajat resiko penyakit 
gigi dan mulut (C4,P3,A2)

11.1.2 Merencanakan pengelolaan 
ketidaknyamanan dan kecemasan 
pasien yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perawatan (C3,P3,A3).

11.1.3 Merencanakan pelayanan preventif 
berdasarkan analisis resiko penyakit 
(C3,P3,A3).

11.1.4 Merencanakan perawatan dengan 
memperhatikan kondisi sistemik 
pasien (C3,P3,A3).

11.1.5 Mengembangkan rencana perawatan 
yang komprehensif dan rasional 
berdasarkan diagnosis (C3,P3,A3).
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11.1.6 Menjelaskan temuan, diagnosis dan 
perawatan pilihan, ketidaknyamanan 
dan resiko perawatan untuk 
mendapatkan persetujuan melakukan 
perawatan (C2,P3,A3).

11.1.7 Menjelaskan tanggung jawab pasien, 
waktu yang dibutuhkan, langkah-
langkah perawatan, dan perkiraan 
biaya perawatan (C2,P2,A3).

11.1.8 Bekerjasama dengan profesi lain 
untuk merencanakan perawatan 
yang akurat (C4,P3,A3).

11.2 Menentukan rujukan 
yang sesuai.

11.2.1 Membuat surat rujukan kepada 
spesialis bidang lain terkait 
dengan penyakit/ kelainan pasien 
(C3,P3,A3).

11.2.2 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)

12.1 Mengendalikan rasa 
sakit dan kecemasan 
pasien disertai sikap 
empati.

12.1.1 Meresepkan obat-obatan secara 
benar dan rasional (C3,P3,A3).

12.1.2 Mengatasi rasa sakit, rasa takut 
dan ansietas dengan pendekatan 
farmakologik dan non farmakologik 
(C3,P3,A3).
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12.1.3 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)

13.1 Melakukan perawatan 
konservasi gigi sulung 
dan permanen yang 
sederhana.

13.1.1 Mempersiapkan gigi yang akan 
direstorasi sesuai dengan indikasi 
anatomi, fungsi dan estetik 
(C3,P3,A3).

13.1.2 Mengisolasi gigi-geligi dari saliva 
dan bakteri (C3,P4,A3).

13.1.3 Membuang jaringan karies dengan 
mempertahankan vitalitas pulpa 
pada gigi sulung dan permanen 
(C3,P4,A3).

13.1.4 Memilih jenis restorasi pasca 
perawatan saluran akar yang sesuai 
dengan indikasinya (C3,P3,A4).

13.1.5 Membuat restorasi dengan bahan-
bahan restorasi yang sesuai indikasi 
pada gigi sulung dan permanen 
(C4,P4,A4).

13.1.6 Mempertahankan vitalitas pulpa 
dengan obat-obatan dan bahan 
kedokteran gigi pada gigi sulung dan 
permanen yang vital dan non vital 
(C3,P3,A3).

13.1.7 Melakukan perawatan saluran akar 
pada gigi sulung dan permanen yang 
vital dan non vital (C3,P3,A3).

13.1.8 Menindaklanjuti hasil perawatan 
saluran akar (C3,P3,A4).
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13.2 Melakukan perawatan 
penyakit/ kelainan 
periodontal.

13.2.1 Melakukan perawatan awal penyakit/ 
kelainan periodontal (C4,P4,A4).

13.2.2 Mengendalikan faktor etiologi 
sekunder pada kelainan periodontal 
(C3,P3,A3).

13.2.3 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).

13.2.4 Menindaklanjuti hasil perawatan dan 
pemeliharaan jaringan periodonsium 
(C3,P3,A3).

13.3 Melakukan perawatan 
ortodonsia pada pasien 
anak dan dewasa.

13.3.1 Melakukan pencegahan maloklusi 
dental (C3,P4,A3).

13.3.2 Memastikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil perawatan 
(C3,P4,A3).

13.3.3 Melakukan perawatan maloklusi 
dental (C3,P4,A4).

13.4 Melakukan perawatan 
bedah sederhana pada 
jaringan keras dan 
lunak mulut.

13.4.1 Melakukan pencabutan gigi sulung 
dan permanen (C4,P5,A4).

13.4.2 Melakukan bedah minor sederhana 
pada jaringan lunak dan keras 
(C4,P5,A4).

13.4.3 Melakukan tindakan bedah 
preprostetik sederhana (C4,P5,A4).

13.4.4 Menanggulangi komplikasi pasca 
bedah minor (C4,P5,A4).



Panduan Akademik 2013/2014      69

13.5 Melakukan perawatan 
non bedah pada lesi 
jaringan lunak mulut.

13.5.1 Mengelola lesi-lesi jaringan lunak 
mulut yang sederhana (C4,P4,A4).

13.5.2 Memelihara kesehatan jaringan 
lunak mulut pada pasien dengan 
kompromis medik ringan (C4,P4,A4).

13.6 Melakukan perawatan 
kelainan sendi 
temporoman dibular 
dan oklusi dental.

13.6.1 Melakukan terapi kelainan oklusi 
dental yang sederhana (C3,P3,A3).

13.6.2 Melakukan perawatan kelainan 
oklusi dengan coronoplasty 
(C4,P4,A4).

13.6.3 Melakukan tahap awal perawatan 
TMJ non bedah kelainan sendi 
temporomandibular (C3,P3,A3).

13.7 Melakukan perawatan 
prostodontik pada 
pasien anak dan 
dewasa.

13.7.1 Melakukan perawatan kasus gigi 
tiruan cekat, gigi tiruan sebagian, gigi 
tiruan penuh sederhana (C3,P3,A3).

13.7.2 Memilih gigi penyangga untuk 
pembuatan gigi tiruan tetap dan 
lepasan (C4,P3,A4).

13.7.3 Menanggulangi masalah-masalah 
pasca pemasangan gigi tiruan 
(C3,P3,A3).

13.8 Mengelola 
kegawatdaruratan di 
bidang kedokteran gigi.

13.8.1 Mengelola kegawatdaruratan gigi 
dan mulut berbagai usia (C3,P3,A3).

13.8.2 Mengelola kegawatdaruratan akibat 
penggunaan obat (C3,P3,A3).

13.8.3 Mengelola kegawatdaruratan akibat 
trauma di rongga mulut pada pasien 
segala tingkatan usia (C3,P3,A3).

13.8.4 Melakukan tindakan darurat medik 
kedokteran gigi (C3,P3,A3).
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13.9 Bekerja dalam tim 
secara efektif dan 
efisien untuk mencapai 
kesehatan gigi dan 
mulut yang prima.

13.9.1 Bekerja sama secara terintegrasi 
di antara berbagai bidang ilmu 
kedokteran gigi dalam melakukan 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut 
yang prima (C3,P3,A3)

13.9.2 Melaksanakan kerjasama dalam tim 
secara profesional (C3,P3,A3).

13.9.3 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)

14.1 Mendiagnosis masalah 
kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat.

14.1.1 Menilai kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat dengan menggunakan 
data hasil survei, data epidemiologi 
& evidence-based dentistry 
(C4,P3,A3).

14.1.2 Mengidentifikasi faktor resiko 
yang berkaitan dengan masalah 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
(C1,P3,A3).

14.1.3 Merencanakan program kesehatan 
gigi dan mulut masyarakat 
berdasarkan prioritas masalah 
(C4,P3,A4).
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14.2 Melakukan upaya 
promotif dan preventif 
pada masyarakat.

14.2.1 Mengkomunikasikan program 
kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
(C3,P3,A3).

14.2.2 Menerapkan strategi promotif dan 
preventif kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat (C3,P3,A3).

14.2.3 Menganalisis program kesehatan gigi 
dan mulut masyarakat yang telah 
dilaksanakan (C4,P3,A3).

14.3 Mengupayakan 
teknologi informasi 
untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat.

14.3.1 Memahami penggunaan/ 
pemanfaatan teknologi informasi 
untuk program kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat (C2,P2,A2).

14.3.2 Memahami penggunaan teknologi 
informasi untuk penelusuran 
informasi dan sumber belajar di 
bidang kesehatan gigi masyarakat 
(C2,P2,A2).

14.3.3 Memahami penggunaan teknologi 
informasi untuk pengumpulan dan 
pengolahan data di bidang kesehatan 
gigi masyarakat (C2,P2,A2).

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

14.4.1 Melakukan kerjasama dengan tenaga 
kesehatan dan masyarakat, dalam 
upaya mencapai kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat yang optimal 
(C3,P3,A3).

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

15.   Manajemen Perilaku (C4,P3,A3)

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

15.1.1 Mengidentifkasi perilaku kesehatan 
individu, keluarga dan masyarakat 
di bidang kesehatan gigi dan mulut 
(C1,P3,A3).

15.1.2 Memotivasi perilaku hidup sehat 
individu, keluarga dan masyarakat 
di bidang kesehatan gigi dan mulut 
(C3,P3,A3).

15.1.3 Menerapkan metode pendekatan 
untuk mengubah perilaku kesehatan 
gigi dan mulut individu serta 
masyarakat (C3,P3,A3).

15.1.4 Membuat penilaian perubahan 
perilaku kesehatan gigi dan mulut 
individu serta masyarakat (C4,P3,A3).

15.1.5 Mampu menjabarkan upaya 
mengubah kebiasaan masyarakat dari 
berorientasi kuratif menjadi preventif 
(C2,P3,A3).
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Domain VI : Manajemen Praktik Kedokteran Gigi
Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran 
gigi

Kompetensi Utama Kompetensi Penunjang

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

16.1 Menata manajemen 
praktik serta 
tatalaksana lingkungan 
kerja praktik 
kedokteran gigi.

16.1.1 Memahami manajemen praktik dan 
tatalaksana sesuai standar pelayanan 
kedokteran gigi (C2,P3,A3).

16.1.2 Membuat perencanaan praktik 
kedokteran gigi yang efektif dan 
efisien (C3,P3,A3).

16.1.3 Menjelaskan pengorganisasian dalam 
menjalankan praktik (C2,P3,A3).

16.1.4 Menjelaskan cara memantau dan 
mengevaluasi praktik (C2,P3,A3).

16.2 Menata lingkungan 
kerja kedokteran gigi 
secara ergonomik dan 
prinsip keselamatan 
kerja.

16.2.1 Menjelaskan lingkungan kerja 
yang sehat sesuai dengan prinsip 
ergonomik (C2,P3,A3).

16.2.2 Menerapkan prinsip kesehatan dan 
keselamatan kerja (C3,P3,A3).

16.2.3 Mengelola dampak praktik terhadap 
lingkungan sekitar (C3,P3,A3).

16.3 Menerapkan prinsip 
dasar pengelolaan 
praktik dan 
hubungannya dengan 
aspek sosia

16.3.1 Melakukan prosedur prawatan gigi 
yang tepat bersama-sama dengan 
tenaga medis lainnya (C3,P3,A3).

16.3.2 Melakukan komunikasi secara efektif 
dan bertanggungjawab secara lisan 
maupun tulisan dengan tenaga 
kesehatan, pasien dan masyarakat 
(C3,P3,A3).
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D. KURIKULUM
 Program Studi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM mulai 
Tahun Ajaran 2008/2009 menggunakan Kurikulum 2011, dengan 
penyempurnaan sebanyak 4 kali ( SK Dekan No. 244/SK/KG/2012). 
Kurikulum ini disusun sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

 Program Studi Pendidikan Dokter Gigi terdiri atas 2 jenjang, yaitu 
Jenjang Akademik dan Jenjang  Profesi. Jumlah Satuan Kredit Semester 
(sks) untuk jenjang akademik adalah 145 sks dan beberapa matakuliah 
pilihan yang dapat ditempuh dalam 8 semester, dan jenjang Profesi 
terdiri dari 30 sks yang ditempuh dalam 2,5 semester. Kurikulum untuk 
jenjang Akademik (Sarjana Kedokteran Gigi) adalah sebagai berikut:

1. Distribusi Matakuliah dalam semester:
Semester I =  21 sks
Semester II =  20 sks
Semester III =  20 sks
Semester IV =  20 sks
Semester V =  21 sks
Semester VI =  22 sks
Semester VII =  13 sks
Semester VIII =    8 sks 
 Jumlah total  = 145 sks
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2. Matakuliah 
SEMESTER GASAL

No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester I
1 BDG 1101 Bahasa Inggris 2 0  

2 BIG 1101 Biologi Sel dan Molekuler 2 0  

3 BIG 1102 Genetika 1 0  

4 KGD 1101 Teknologi Kedokteran Gigi I 1 0  

5 KGD 1102 Mikrobiologi 2 1  

6 PAG 1101 Ilmu Fisika 2 0  

7 PAG 1102 Ilmu Kimia 2 0  

8 KGM 1101 Sosiologi 1 0  

9 KGM 1102 Demografi dan Kes. Lingkungan 1 0  

10 PSG 1101 Psikologi KG 1 0  

11 UNU 110- Pendidikan Agama I 1 0  

a. UNU 1101 Agama Islam I    

b. UNU 1102 Agama Katholik I    

c. UNU 1103 Agama Kristen I    

d. UNU 1104 Agama Hindu I    

e. UNU 1105 Agama Budha I    

f. UNU 1106 Agama Kong Hu Chu I    

12 UNU 1107 Pancasila Yuridis Kenegaraan 2 0  

13 UNU 1108 Kewarganegaraan 2 0  

 Jumlah 20 1  

      

UNIT MATA KULIAH TERINTEGRASI pada Semester I

1 Sistem Hereditas Sel (Biologi Sel dan Molekuler & Genetika)

2 Dasar Teknologi Gigi (Teknologi Kedokteran Gigi I, Ilmu Fisika, &Ilmu 
Kimia)

3 Sosiologi Demografi Kesehatan (Demografi dan Kes. Lingkungan & 
Sosiologi)

4 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Pancasila Yuridis 
Kenegaraan & Kewarganegaraan) 
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester II 
1 KGB 1201 Ilmu Biomaterial l 2 0 PAG 1101, 

PAG 1102

2 KGD 1203 Histologi 2 1  BIG 1101

3 KGD 1204 Ilmu Anatomi l 1 1  

4 KGD 1205 Ilmu Biokimia l 1 1 PAG 1102

5 KGD 1206 Fisiologi I 2 0  

6 KGD 1207 Teknologi Kedokteran Gigi II 1 1  KGD 1101

7 KGU 1201 Radiologi Dasar 1 0  

8 KUG 1201 llmu Penyakit Mata 1 0  

9 KUG 1202 llmu Penyakit Syaraf 1 0  

10 KUG 1203 Ilmu Kesehatan Anak 1 0  

11 KUG 1204 Ilmu Penyakit THT 1 0  

12 KUG 1205 Ilmu Kedokteran Jiwa 1 0  

13 KUG 1206 Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin 1 0  

 Jumlah 16 4  
UNIT MATA KULIAH TERINTEGRASI pada Semester II 

1 Sistem Tubuh Manusia (Fisiologi I, Histologi, Ilmu Anatomi l, & Ilmu 
Biokimia l)
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SEMESTER GASAL
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester III
1 KGB 2302 llmu Biomaterial ll 1 1 KGB 1201

2 KGD 2308 Anatomi Gigi 1 1 KGD 1204

3 KGD 2309 Fisiologi II 1 1 KGD 1206

4 KGD 2310 Ilmu Anatomi II 1 1 KGD 1204

5 KGD 2311 llmu Biokimia ll 2 0 KGD 1205

6 KGD 2312 Patologi Anatomi 2 1 KGD 1203, 
KGD 1205

7 KGU 2302 Radiologi Dental 1 1 KGU 1201

8 KGK 2301 Ilmu Konservasi Gigi I 1 0  

9 KUG 2307 llmu Penyakit Dalam 2 0  

10 KUG 2308 Ilmu Bedah 2 0 KGD 1204

  Jumlah 14 6  
UNIT MATA KULIAH TERINTEGRASI pada Semester III

1 Leher dan Kepala (Fisiologi II, Ilmu Anatomi II, & llmu Biokimia ll)

2 Radiologi Endodontik (Radiologi Dental & Ilmu Konservasi Gigi I)
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester IV
1 KGD 2413 Farmakologi 2 1 KGD 2310, 

KGD 2309, 
KGD 1203

2 KGD 2414 Patologi Klinik 2 1 KGD 1203, 
KGD 2311

3 FAG 2401 Ilmu Farmasi Kedokteran 1 1  

4 KGH 2401 Biologi Mulut I 1 0 KGD 1203, 
BIG 1101, 
KGD 2310, 
KGD 2312

5 KGO 2401 Ortodonsia I 2 0 PAG 1101, 
KGD 1204

6 KGR 2401 Prostodonsia I 1 2 KGD 1207 

7 KGS 2401 Anestesiologi 1 0 KGD 2310, 
KGD 2309

8 KGS 2402 llmu Bedah Mulut I 2 0 KGD 1204, 
KGD 2310

9 KGK 2402 Ilmu Konservasi Gigi ll 1 1 KGK 2301

10 KUG 2409 llmu Kedokteran Gigi Forensik 1 0 KGD 1204

 Jumlah 14 6  

UNIT MATA KULIAH TERINTEGRASI pada Semester IV

1 Analgetik dan Antibiotik Kedokteran (Farmakologi & Ilmu Farmasi 
Kedokteran)

2 Eksodonsi (Anestesiologi & llmu Bedah Mulut I)
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SEMESTER GASAL
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester V
1 KGH 3502 Biologi Mulut II 2 0 KGH 2401

2 KGP 3501 Periodontologi Dasar 1 0  

3 KGI 3501 Oral Medicine I 1 0 KGD 1206, 
KGD 1204, 
KGD 2309, 
KGD 2310

4 KGA 3501 Ilmu Kedokteran Gigi Anak I 1 0  

5 KGL 3501 Metode Penelitian 2 0  

6 KGL 3502 Filsafat llmu 2 0  

7 KGM 3503 Biostatistik 2 0  

8 PAG 3503 Aplikasi Komputer 0 1  

9 KGO 3502 Ortodonsia Il 1 1 KGO 2401

10 KGR 3502 Prostodonsia ll 1 1 KGD 1207

11 KGK 3503 Ilmu Konservasi Gigi lll 1 1 KGK 2402 , 
KGK 2301 

12 KGS 3503 Ilmu Bedah mulut II 2 0 KGS 2401, 
KGS 2402, 
KGU 2302

13 KGB 3503 llmu Biomaterial lll 1 0 KGB 2302

 Jumlah 17 4  

UNIT MATA KULIAH TERINTEGRASI pada Semester V

1 Pemeriksaan Dasar Klinik (Oral Medicine I & Ilmu Kedokteran Gigi 
Anak I )

2 Metode Olah Riset (Metode Penelitian, Biostatistik, & Aplikasi 
Komputer)
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SEMESTER GENAP
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VI
1 KGA 3602 llmu Kedokteran Gigi Anak ll 1 1 KGA 3501

2 KGH 3603 Biologi Mulut III 1 1 KGH 3502

3 KGI 3602 Oral Medicine II 2 0 KGI 3501, 
KGD 2312, 
KUG 2307, 
KGU 2302, 
KGD 2413, 
KGD 2414

4 KGL 3603 Sistem Stomatognasi 2 0 KGD 2310

5 KGO 3603 Ortodonsia III 1 1 KGO 3502

6 KGP 3602 Instrumentasi & Biopatologi 
Jaringan Periodontal

1 1 KGP 3501

7 KGR 3603 Prostodonsia III 1 1 KGD 1207

8 KGS 3604 llmu Bedah Mulut III 2 1 KGD 1204, 
KGD 2310, 
KGD 1102, 
KGD 2413

9 KGK 3604 Ilmu Konservasi Gigi IV 1 1 KGK 2301, 
KGK 2402, 
dan
KGK 3503

10 KGM 3604 Ilmu Gizi 1 0  

11 KGM 3605 IKGP/ Edukasi Kesehatan Gigi 1 0  

12 KGM 3606 Komunikasi KG 1 0  

 Jumlah 15 7  

UNIT MATA KULIAH TERINTEGRASI pada Semester VI

1 Prevensi dan Edukasi (Ilmu Gizi, IKGP/ Edukasi Kesehatan Gigi, & 
Komunikasi KG) 
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SEMESTER GASAL
No Kode Matakuliah K P Prasyarat
Semester VII
1 KGI 4703 Oral Medicine III 1 1 KGI 3602, 

KUG 1202,

2 KGL 4705 Gerodontologi 1 0 KGL 3603, 
KGI 3602.

3 KGL 4704 Evidence Based Dentistry 1 0 KGL 3501

4 KGO 4704 Ortodonsia IV 1 0 KGO 3603

5 KGP 4703 Penatalaksanaan Penyakit 
Jaringan Periodontal

1 1 KGP 3602

6 KGS 4705 Ilmu Bedah Mulut IV 2 0 KGD 1204, 
KGD 2310, 
KGD 2413

7 KGM 4707 Epidemiologi 1 0  

8 KGM 4708 Manajemen Kesehatan 1 0  

9 KGM 4709 Etika KG/Hukum KG 2 0  

 Jumlah 11 2  

UNIT MATA KULIAH TERINTEGRASI pada Semester VII

1 Penatalaksanaan Oral Pasien Geriatri (Oral Medicine III & 
Gerodontologi) 
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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
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E. DESKRIPSI MATAKULIAH 

1. Bahasa Inggris
 Mata kuliah Bahasa Inggris pada Program Studi Pendidikan Dokter 
Gigi merupakan mata kuliah wajib pada semester pertama dengan 
beban 2 SKS. Mata kuliah ini difokuskan pada keahlian membaca 
yang ditunjang dengan pemahaman tata bahasa. Dalam proses 
pembelajarannya para mahasiswa melakukan kegiatn-kegiatan seperti 
diskusi dan presentasi. Dua kegiatan tersebut dapat berkaitan dengan 
topik bacaan  yang diberikan pada hari itu dan juga dapat berkaitan 
dengan materi tata bahasa yang terdapat dalam bacaan yang dibahas 
pada hari itu. Jika berkaitan dengan topik atau permasalahan yang 
dipaparkan dalam bacaan, maka sebanyak mungkin para mahasiswa 
diminta untuk menggunakan Bahasa Inggris dalam berdiskusi terutama 
dalam presentasi. Akan tetapi, jika diskusi dan presentasi berkaitan 
dengan aspek tata bahasa yang ada dalam bacaan, maka bahasa 
pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.

 Sebagai tambahan, dalam mata kuliah ini para mahasiswa 
mendapat pembekalan tes TOEFL. Hal ini  karena salah satu syarat 
untuk melanjutkan pendidikan ke program master atau spesialis 
khususnya di UGM adalah nilai TOEFL yang berkisar dari 400 – 450. 
Pembekalan ini diberikan hampir pada setiap pertemuan pada 50 menit 
ke-2. Dengan pembekalan ini diharapkan para mahasiswa minimal 
mampu  mengenali tipe-tipe soal TOEFL dan mengetahui kisi-kisi yang 
dipakai dalam tes ini. Yang pada akhirnya para mahasiswa diharapkan 
mampu mencapai nilai TOEFL yang disyaratkan program pasca sarjana 
dan special

2. Biologi Sel dan Molekuler
 Matakuliah ini mempelajari konsep dasar tentang sel, struktur 
dan fungsi sel dengan pendekatan molekuler, yang meliputi hirarki 
organisasi sel, materi penyusun jasad hidup, struktur sel dan fungsi 
komponen penyusun sel, metabolisme sel, fungsi jaringan dan 
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organ serta mekanisme penerimaan rangsang, materi genetik (DNA 
dan RNA) nukleolus, nukleosol dan koordinasi di dalam sel yang 
melibatkan protein dan materi genetik dalam sistem kehidupan sel, 
dan keanekaragaman hayati tumbuhan obat. Ditambahkan pula teknik-
teknik dasar yang digunakan dalam penelitian biologi sel dan molekuler. 

3. Genetika
 Matakuliah Genetika merupakan matakuliah wajib yang memiliki 
bobot 1sks, terdiri dari 10 pokok bahasan yaitu: Konsep Dasar 
Genetika Bahan Genetik, Kode Genetik dan Ekspresi Gen, Struktur 
dan Fungsi Kromosom; Siklus Sel dan Pembelahan Miosis, Prinsip-
prinsip Pewarisan Mendel, Pengembangan Pewarisan Mendel, Teori 
Kemungkinan dalam Genetika, Analisis Diagram Silsilah, Frekuensi 
Gen dan Frekuensi Genotip dan Teknik-teknik yang Berkembang dalam 
Genetika Modern dan Aplikasinya di Bidang Kedokteran. Hand Out 
berupa PDF files materi pembelajaran,sedangkan proses pembelajaran 
mencakup penyampaian materi dalam bentuk ceramah, dan penilaian 
yang terdiri dari komponen kuis/latihan, UTS dan UAS.

4. Teknologi Kedokteran Gigi I
 Teknologi Kedokteran Gigi I (TKG-1) adalah mata kuliah wajib pada 
semester gasal di tahun pertama. Dalam mata kuliah  TKG-1, mahasiswa 
diberi bekal pengetahuan tentang berbagai macam teknologi yang 
diterapkan dalam bidang kedokteran secara umum dan kedokteran 
gigi secara khusus. Teknologi-teknologi tersebut meliputi misalnya 
berbagai peralatan diagnosis, peralatan sterilisasi, peralatan preklinik 
dan klinik kedokteran gigi, peralatan laboratorium, serta peralatan riset 
bidang kedokteran gigi. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan aplikasi 
komputer dalam bidang kedokteran gigi. Di samping memperkenalkan 
berbagai macam teknologi dalam bidang kedokteran gigi, mata kuliah 
TKG-1 juga memperkenalkan bagaimana suatu teknologi ditemukan 
hingga diterapkan, sehingga mahasiswa dapat melakukan analisis kritis 
sebelum memilih teknologi yang tepat apabila pada saat praktek nanti 
diperkenalkan dengan teknologi baru/ mutakhir. 
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5. Mikrobiologi
 Matakuliah Mikrobiologi merupakan matakuliah wajib terdiri dari  
2 sks perkuliahan. Perkuliahan mikrobiologi membahas mengenai 
sifat-sifat umum dari mikroorganisme bakteri, jamur dan virus, serta 
infeksi yang disebabkannya pada manusia, lebih dalam dikaji secara 
khusus tentang sistem imunitas host dan pengendalian terhadap 
mikroorganisme serta dasar-dasar pemeriksaan untuk mengidentifikasi 
penyebab infeksi melalui praktikum.

6. Ilmu Fisika
 Matakuliah Ilmu Fisika merupakan matakuliah wajib bagi 
mahasiswa semester I. Matakuliah ini membahas 14 pokok bahasan, 
yaitu : konsep dasar ilmu fisika, kinematika, dinamika, gaya sentral, 
sistem partikel, kinematika dan dinamika benda tegar, kalor, listrik dan 
magnet, gelombang elektromagnet, optika, serta pemanfaatan fisika 
untuk medis. Pembelajaran dilakukan dengan sistem semi SCL.

7. Ilmu Kimia
 Ilmu Kimia merupakan matakuliah yang mempelajari tentang 
konsep-konsep dasar kimia seperti struktur materi, sifat fisik zat, faktor 
pengontrol reaksi kimia dan kimia karbon. Masing-masing topik mata 
kuliah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sub-sub topik seperti 
stoikiometri, teori atom dan molekul, ikatan kimia, sifat gas, wujud zat 
dan gaya antarmolekul, larutan, sifat koligatif larutan, termodinamika 
kimia, alkana, senyawa karbon dengan gugus fungsional dan 
sebagainya.

8. Sosiologi KG
 Matakuliah Sosiologi KG merupakan matakuliah wajib bagi 
seluruh mahasiswa dan diberikan pada semester I. Matakuliah ini 
membahas konsep-konsep dasar sosiologi yang diterapkan dalam 
bidang kesehatan masyarakat serta teori dan model pendekatan 
sosiologis masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. 
Materi kuliah ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat, perubahan 
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perilaku kesehatan, hubungan dokter dan pasien secara sosiologis, 
pemanfaatan dokter keluarga dan dokter gigi keluarga, cara kerja tim 
kesehatan dan penerapan sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan 
masyarakat. Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan 
dapat menjelaskan model pendekatan dan strategi yang sering dipakai 
untuk merencanakan dan menganalisa suatu kegiatan/program kesehatan.

9.	 Demografi	dan	Kesehatan	Lingkungan
 Dalam matakuliah ini mahasiswa mempelajari pertumbuhan 
dan distribusi penduduk, serta pengelolaan lingkungan terkait 
dengan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Aspek lingkungan 
juga dipelajari secara mikro, meliputi fisik, biologis, ergonomik dan 
kesehatan kerja. Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa 
diharapkan mampu menjelaskan pengaruh struktur demografi dan 
lingkungan terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.

10. Psikologi KG
 Matakuliah ini membahas: pengertian psikologi, ruang lingkup 
dan kaitannya dengan ilmu lain, metode penyelidikan dalam psikologi, 
persepsi, memori, emosi, kepribadian dan pembentukan perilaku & 
belajar.

11. Agama Islam I
 Pendidikan Agama Islam I terdiri dari 1 sks yang berisi topik  
bahasan tentang: konsep Ketuhanan dalam Islam, hubungan antara iman 
dan taqwa, berbagai macam persoalan dalam kehidupan modern dan 
berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah modernisme: 
hakikat manusia, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam 
Islam; akhlaqul karimah dalam kehidupan dan kaitannya dengan 
tasawuf; konsep Islam tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
makna Islam sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin; konsep masyarakat 
madani; konsep ekonomi Islam, konsep kebudayaan Islam, serta 
konsep politik Islam terutama dalam hubungannya dengan peran umat 
Islam dalam politik nasional Indonesia.
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12. Agama Katholik I
 Pendidikan Agama Katholik I merupakan salah satu Matakuliah 
Pengembangan Kepribadian, “yang wajib diberikan dalam kurikulum 
setiap program studi atau kelompok program studi “ (DIKTI 2002, 
No.38). Pendidikan Agama Katholik I dimaksudkan (DIKTI No. 263 
pasal 3) untuk: memperkuat iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut, memperluas wawasan 
hidup beragama dengan memperhatikan tuntutan untuk  (saling) 
menghormati dan mencintai intra dalam satu agama, dalam hubungan 
kerukunan antar umat beragama dan dalam hubungan umat beragama 
dalam penyelenggaraan negara demi terwujudnya kesejahteraan 
umum. Sedangkan dalam Kurikulum Pendidikan Agama Katholik I dari 
KWI/2002 dan modul  MPK /DIKTI/2002 dikatakan bahwa Pendidikan 
Agama Katholik I dimaksudkan untuk mengantarkan mahasiswa 
menjadi sarjana yang beriman kepada Allah menurut pola Yesus 
Kristus dengan senantiasa mempertanggungjawabkan imannya dalam 
hidup meng-Gereja dan masyarakat”. Mata kuliah ini diberikan pada 
semester 7. 

13. Agama Kristen I
 Matakuliah Agama Kristen, bersama-sama dengan matakuliah-
matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bagian dari mata 
kuliah Pengembangan Kepribadian. Kuliah Agama Kristen I (KKU-
11013; 1sks) diberikan pada semester I sedangkan Agama Kristen 
II (KKU-81013; 1sks) diberikan pada semester VIII. Matakuliah ini 
diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal sikap mental 
religius bagi mahasiswa program S1, baik dalam rangka pengembangan 
kedewasaan rohaniah pribadi, maupun dalam rangka memberikan 
wawasan dasar etis Kristen dalam kehidupan bersama dan dalam 
pengembangan ilmu dan profesi yang ditekuninya. Materi pembelajaran 
berupa pokok-pokok teologi sistemik, disamping diberikan juga 
pembekalan dasar-dasar eksegesis (pemahaman alkitab) dengan tujuan 
agar mahasiswa memiliki kemampuan dasar dalam mengikuti dan atau 



88      Fakultas Kedokteran Gigi  UGM

memimpin pemahaman alkitab dilingkungan masing-masing. Adapun 
pokok-pokok bahasan yang dikaji adalah tentang pengertian agama, 
Alkitab, Manusia, Yesus Kristus, Roh Kudus, Geraja, dan Iman.

14. Pancasila Yuridis Kenegaraan
 Matakuliah ini membahas: landasan dan tujuan matakuliah; sejarah 
perumusan Pancasila; hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia dan Pembukaan UUD 1945; sistem filsafat Pancasila; sistem 
etika Pancasila; dan penjabaran tiap sila; sistem ideologi Pancasila dan 
perbandingannya dengan idelologi lain.

15. Kewarganegaraan
 Matakuliah kewarganegaraan ini merupakan bagian dari 
matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib diambil 
oleh setiap mahasiswa pada semester yang telah ditentukan. Setelah 
menempuh matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami 
konsep-konsep yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan, 
meliputi: Pendahuluan, Wawasan Nusantara (Wanus), Ketahanan 
Nasional (Tanas), Politik Strategi Nasional (Polstranas), Politik Strategi 
Pertahanan dan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas), dan Sistem 
Keamanan Nasional (Siskamnas).

16. Ilmu Biomaterial l
 Ilmu Biomaterial I adalah matakuliah wajib. Di dalamnya 
diurakan mengenai perkembangan material, pemahaman tentang 
struktur, komposisi, sifat fisik, mekanik, kimiawi, dan biologis material 
kedokteran gigi, cara memilih, manipulasi, mengevaluasi, material di 
bidang kedokteran gigi, dalam rangka pengembalian fungsi maupun 
estetik di dalam suatu system stomatognatik. Material yang dipelajari 
meliputi: material cetak, gips dan invesmen, malam kedokteran gigi, 
resin akrilik, aloi, dan material tumpatan amalgam. Perkuliahan 
dilaksanakan oleh team teaching dengan metode pembelajaran SCL.
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17. Histologi
 Matakuliah Histologi yang diampu oleh teaching terdiri dari 
2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Matakuliah histologi adalah 
salah satu matakuliah terintegrasi unit II (sistem tubuh manusia) 
yang diselenggarakan di semester II. Materi kuliah bertujuan untuk 
memberikan pembekalan mahasiswa agar dapat mengetahui 
struktur  normal secara mikroskopis dari sel, jaringan, hingga organ 
dalam tubuh. Pelaksanaan pembelajaran histologi dilaksanakan 
secara semi terintegrasi. Materi meliputi organisasi tubuh manusia, 
integumentum, systema skeletale dan articulare, systema nervosum, 
systema endocrinum, systema lymphoideum, systema urinaria dan 
genitalia, systema respiratorium, systema cardiovasculare, systema 
digestorium I, dan systema digestorium II. Pelaksanaan kuliah berupa 
pemaparan materi kuliah dan diskusi. Pelaksanaan praktikum berupa 
pengamatan preparat dengan mikroskop serta menggambar preparat. 
Di awal praktikum diadakan pretest, bagi mahasiswa yang nilainya di 
bawah 6 tidak diperkenankan mengikuti praktikum pada hari tersebut 
dan diberi kesempatan inhal di hari yang telah dijadwalkan. Di akhir 
praktikum diadakan ujian responsi untuk mengevaluasi hasil praktikum. 
Pelaksanaan praktikum diawali dengan asistensi oleh Dosen/Asisten 
sesuai pokok bahasan pada hari tersebut. Tiga topik yang diintegrasikan 
adalah systema cardiovasculare, systema digestorium, dan systema 
respiratorium. Selama topik integrasi berjalan akan diadakan kuliah 
pakar integrasi dan diskusi tutorial. Tahap evaluasi berupa ujian tengah 
semester, ujian integrasi, ujian akhir semester, dan ujian responsi. 
Penentuan nilai akhir didasarkan pada nilai tersebut sesuai kontrak 
pembelajaran dengan mahasiswa pada awal semester

18. Ilmu Anatomi l
 Ilmu Anatomi I adalah matakuliah wajib yang diberikan di semester 
II, yang terdiri dari 1 sks  kuliah dan 1 sks praktikum. Matakuliah Ilmu 
Anatomi I mempelajari struktur tubuh manusia sebagai satu kesatuan 
fungsi. Semua sistem tubuh tersebut diperkenalkan dengan pendekatan 
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anatomi sehingga lebih ke arah letak, inervasi, vaskularisasi, dan 
bangunan-bangunan yang terkait. Pembelajaran dilaksanakan secara 
semi integrasi dengan matakuliah Histologi, Fisiologi I, dan Ilmu 
Biokimia I; yang tergabung dalam integrasi matakuliah Unit II Sistem 
Tubuh Manusia. Materi matakuliah Ilmu Anatomi I meliputi: (1) 
Terminologi anatomi, (2) Integumentum dan systema musculare, (3) 
Systema skeletale, (4) Systema articulare, (5) Systema nervosum, (6) 
Systema endocrinae, (7) Systema lymphoideum, (8) Systema urinarium 
dan genitalia, (9) Systema respiratorium, (10) Systema cardiovasculare 
(11) Systema digestorium. Untuk menunjang pelaksanaan matakuliah 
diberikan praktikum dengan preparat tulang dan preparat kadaver. 
Praktikum mempelajari identifikasi tulang pada tubuh manusia secara 
keseluruhan dan ditekankan pada tulang pada kepala dan leher, serta 
preparat kadaver untuk mempelajari materi topik kuliah terintegrasi.

19. Ilmu Biokimia l
 Mata Kuliah Biokimia I merupakan lanjutan dari Mata kuliah ilmu 
kimia yang diberikan pada semester I. Matakuliah ini diberikan pada 
semester II dan merupakan matakuliah wajib yang terdiri atas 2 SKS.1 
SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Ilmu biokimia I mempelajari tentang 
proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh manusia baik di tingkat 
sel maupun organ, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi proses 
tersebut. Pembelajaran dilaksanakan secara semi integrasi dengan 
matakuliah Histologi, Fisiologi I, dan Ilmu Anatomi I. Materi kuliah 
yang diintegrasikan adalah Enzim pencernaan dan Darah. Materi 
kuliah yang tidak terintegrasi terdiri dari: Biokimia jaringan, Vitamin, 
Biokimia muskularis dan sitoskeleton, Transduksi sinyal, Biosintess 
dan mekanisme hormon, Protein plasma dan imunoglobulin, Rantai 
respiratorik dan fosforilasi oksidatif, serta Sistem buffer tubuh. Untuk 
menunjang pelaksanaan perkuliahan, bagi mahasiswa diberikan 
praktikum Biokimia mengenai analisa kualitatif Karbohidrat, Protein, 
Lipid, serta Gigi dan Saliva.
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20. Fisiologi I
 Matakuliah dasar ini merupakan matakuliah dasar bagi mahasiswa 
kedokteran gigi dan merupakan dasar bagi matakuliah lain. Dalam 
matakuliah Fisiologi I ini akan ditelaah konsep fisiologi dasar beberapa 
sistem organ, yaitu muskuloskeletal, saraf, integumentum, imunitas, 
limfatika, endokrin, pencernaan, respirasi, kardiovaskuler, dan 
urinarium-genitalis. Pembahasan mencakup struktur, fungsi, mekanisme 
fungsi, regulasi, dan relasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya. 
Pemberian materi dengan menggunakan metode SCL kolaboratif 
dan kooperatif, hal ini diharapkan akan menambah antusiasme 
peserta didik dalam belajar, bersikap kritis dan mempunyai motivasi 
untuk memahami materi, baik yang langsung diberikan maupun 
dengan mencari literatur lain (buku-buku teks, jurnal, artikel). Pada 
akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mempunyai 
kompetensi pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja 
sistem tubuh serta kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut.

21. Teknologi Kedokteran Gigi II
 Matakuliah Teknologi Kedokteran Gigi II terdiri dari 1 SKS kuliah 
dan 1 SKS praktikum. Persyaratan untuk ini adalah TKG I. Dalam 
kuliah dijelaskan teori yang mendasari kegiatan mahasiswa di klinik 
yang mendukung pekerjaan laboratorium. Materi meliputi penggunaan 
kuvet untuk prosesing resin, Teknik pulling the casting, Teknik holding 
the casting, teknik finishing & polishing resin, teknik penyambungan 
logam, teknik pengecoran logam, teknik aplikasi resin di laboratorium 
dan teknik processing dengan microwave. Praktikum dibimbing oleh 
dosen dan asisten. Di awal praktikum dilakukan tes dan nilainya 
sebagai komponen untuk menentukan nilai praktikum. Keberhasilan 
mahasiswa dalam kuliah dan praktikum dievaluasi dengan responsi  
(20%) dan nilai praktikum (30%), ujian tengah semester (20%) dan 
nilai ujian akhir (30%) dengan presentasi masing-masing yang telah 
ditentukan pada awal kontrak pembelajaran dengan mahasiswa.
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22. Radiologi Dasar
 Mata kuliah Radiologi Dasar adalah salah satu ilmu Kedokteran 
Gigi Dasar yang mempelajari tentang dasar-dasar Sinar X, peranannya 
di bidang Kedokteran Gigi dan proteksi radiasi pengion Dengan 
mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 
mempersiapkan posisi pasien dengan tepat dalam proses pengambilan 
radiograf dental, baik pada teknik intraoral maupun ekstraoral untuk 
memperoleh Quality Assurance yang terbaik serta berguna untuk 
menunjang ketrampilan preklinik dan klinik serta penelitian di bidang 
Kedokteran Gigi.

23. llmu Penyakit Syaraf
 Matakuliah ini mempelajari tentang : dasar-dasar ilmu penyakit 
syaraf yang meliputi : anatomi susunan syaraf, fisiologi susunan 
syaraf, sistem koordinasi susunan syaraf ; nyeri kepala dan wajah yang 
meliputi : patofisiologi terjadinya nyeri kepala dan wajah, klasifikasi 
nyeri kepala dan wajah, menguraikan anamnesis pasien nyeri kepala 
dan wajah, menentukan beberapa pemeriksaan neurologi untuk nyeri 
kepala dan wajah ; dan penurunan kesehatan yang meliputi : proses 
kesadaran kuantitatif pada susunan syaraf, mekanisme dasar terjadinya 
penurunan kesadaran, etiologi penurunan kesadaran, aloanamnesis 
pasien penurunan kesadaran, beberapa pemeriksaan neuorologi 
penurunan kesadaran,  diagnosis banding penurunan kesadaran, 
berbagai pemeriksaan laboratorium untuk menemukan etiologi 
penurunan kesadaran,  penurunan kesadaran sebagai kasus kegawatan 
neurologi,  manajemen terapi penurunan kesadaran,  farmakologi 
obat-obat untuk penurunan kesadaran,  rujukan pasien penurunan 
kesadaran   ke rumah sakit, dan  prognosis penurunan kesadaran.

24. Ilmu Kesehatan Anak
 Matakuliah Ilmu Kesehatan Anak diberikan pada semester II, 
merupakan matakuliah yang membicarakan penyakit-penyakit yang 
banyak terdapat di anak dan sebagian ada yang berkaitan dengan ilmu 
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kedokteran gigi anak, tumbuh kembang anak serta imunisasi yang 
diperlukan pada anak. Dengan mengikuti proses belajar untuk mata 
pelajaran tersebut para mahasiswa diharapkan mengetahui tentang 
teori dasar tentang penyakit-penyakit yang banyak terdapat di anak 
dan penyakit di bagian anak yang berkaitan dengan ilmu kedokteran 
gigi, dan dapat melakukan pencegahan, terapi awal terhadap suatu 
penyakit, deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan 
pada anak, kemana harus merujuk bila ditemukan gangguan tumbuh  
dan kembang anak, imunisasi apa saja yang diperlukan oleh anak.  

25. Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung danTenggorok (IK.THT)
Sasaran : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi
KompetensiLulusan : Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai 

konsep dasar Ilmu Kesehatan  THT  terutama  
yang  Berhubungan dengan penyakit gigi dan 
mulut

 Tujuan utama dari matakuliah ini adalah membekali mahasiswa 
dengan pengetahuan mengenai anatomi, fisiologi serta beberapa 
penyakit dari organ telinga, hidung dan tenggorok.Perkuliahan akan 
diawali dengan pemberian pengetahuan dasar THT secara umum 
mulai dari pengenalan alat-alat yang digunakan, pemeriksaan THT 
secara baik dan benar, serta hubungan dengan bidang lain yang 
masih terkait dengan ilmu THT. Selanjutnya mahasiswa akan dibekali 
pengetahuan dasar mengenai penyakit THT yang sering ditemukan dan 
penyakit yang terkait dengan gigi dan mulut, memahami patofisiologi 
penyakit, mengenali tanda dan gejala penyakit, menafsirkan pencitraan 
kepala dan leher sebagai pemeriksaan penunjang untuk membantu 
menegakkan diagnosis serta penatalaksanaan penyakit THT secara 
umum. Evaluasi pembelajaran diberikan sebanyak dua kali yaitu 
berupa ujian tengah semester (midtest) dan ujian akhir semester (UAS). 
Adapun topik-topik yang akan diberikan selama satu semester antara 
lain adalah:
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a. Kuliah pendahuluan Ilmu Kesehatan THT
b. Anatomi dan fisiologi telinga luar
c. Penyakit-penyakit telinga luar
d. Anatomi dan fisiologi telinga tengah dan dalam
e. Penyakit-penyakit telinga tengah dan dalam
f. Anatomi dan fisiologi hidung dan sinus paranasal
g. Penyakit-penyakit hidung dan sinus paranasal
h. Radiografi hidung dan sinus
i. Trauma hidung dan maksilo-fasial
j. Kanker nasofarings dan keganasan pada hidung dan sinus 

paranasal
k. Anatomi, fisiologi dan penyakit orofarigs
l. Anatoni, fisiologi dan penyakit farings dan tonsil
m. Anatomi, fisiologi dan penyakit larings
n. Kapita selekta

26. Ilmu Kedokteran Jiwa
 Matakuliah Ilmu kedokteran jiwa diberikan agar mahasiswa 
mengetahui permasalahan dalam ilmu kedokteran jiwa, menghargai 
peran pelopor-pelopor ilmu kedokteran jiwa, dan menunjukkan 
perhatian kepada peran psikiatri di dalam ilmu kedokteran. Matakuliah 
ini terdiri dari topik bahasan: definisi Psikiatri;  sejarah singkat Psikiatri 
dari dunia barat maupun di Indonesia; definisi istilah di bidang Psikiatri; 
beberapa konsep/ teori  dalam bidang Psikiatri; Psikiatri klinik; simptom 
dan sindrom dalam bidang Psikiatri;  dan Penanganan dalam bidang 
Psikiatri.

27. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
 Matakuliah Ilmu penyakit kulit dan kelamin merupakan matakuliah 
yang selalu diajarkan dalam membentuk manusia profesional. Sebagai 
calon dokter gigi,  mahasiswa harus mengetahui efek samping obat 
yang banyak ditandai dengan kelainan pada kulit, disamping itu dokter 



Panduan Akademik 2013/2014      95

gigi diharapkan dapat berperan aktif dalam menganggulangi penyakit 
kulit primer  dan penyakit kulit yang masih menjadi masalah besar di 
masyarakat, seperti lepra.  Materi yang diajarkan meliputi :  anatomi 
dan fisiologi kulit; patologi dan morfologi kelainan kulit; penyakit-
penyakit kulit karena infeksi dermatitis, erupsi obat, dan autoimun; 
penyakit-penyakit kulit degeneratif serta penyakit kulit lain yang erat 
hubungannya dengan profesi dokter gigi. Penyakit kelamin yang 
diajarkan adalah  penyakit menular seksual yang dapat manifes pada 
mukosa mulut dan sekitar wajah, meliputi : uretritis dan discar vagina 
menular seksual, sifilis dan herpes genital serta infeksi HIV dan AIDS. 
Masing-masing pokok bahasan memberikan tinjauan secara rinci dan 
terintegrasi, dengan harapan akan membentuk pengetahuan yang 
menyeluruh mengenai ilmu penyakit kulit dan kelamin.

28. Kewirausahaan 
 Mata kuliah kewirausahaan merupakan salah satu mata 
kuliah pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program studi 
pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Mata kuliah 
kewirausahaan diberikan pada semester II (genap) dan memiliki bobot 
hanya 1 (satu) SKS. Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini 
masih menggunakan sistem ceramah dengan kombinasi sistem student 
center learning (SCL) dalam bentuk kooperatif dan kolaboratif pada 
setiap tugas. Mata kuliah kewirausahaan lebih menekankan timbulnya 
jiwa/spirit kewiarusahaan pada diri mahasiswa sebagai modal ketika 
telah lulus sebagai dokter gigi dan tidak harus dilakukan dengan cara 
berwirausaha sebagai entrepreneur tetapi dapat ditumbuhkan dalam 
organisasi sebagai intrapreneurship. Beberapa teori kewirausahaan 
akan dibahas dalam perkuliahan ini yaitu teori- teori kewirausahaan 
berdasarkan perspektif sosiologi, ekonomi dan perspektif psikologis. 
Pembelajaran kewirausahaan tidak semata-mata diarahkan untuk 
berwirausaha saja tetapi berwirausaha yang sesuai dengan bidang 
ilmunya (relevansi). Dalam prespektif ini, yang menjadi fokus dalam 
kewirausahaan ini adalah upaya menemukan peluang, melakukan 
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kajian, dan mengimplementasi dalam profesinya. Hal ini dikenal 
sebagai inovasi yaitu sebuah ide kreatif dan mengimplementasikannya, 
baik dalam bentuk produk, jasa, atau proses bisnis yang lain.

29. llmu Biomaterial ll
 Matakuliah Ilmu Biomaterial II terdiri dari 1 sks kuliah dan 1 sks 
praktikum. Matakuliah ini mempelajari aspek-aspek terkait dalam 
material-material kedokteran gigi yang digunakan di lingkup kesehatan 
gigi dan berkontak langsung atau tidak langsung dengan jaringan 
hidup manusia. Substansi dalam mata kuliah ini meliputi pengertian, 
perkembangan, komposisi dan kemasan, reaksi setting, sifat fisis-
mekanis-kimiawi, cara menipulasi bahan, aplikasi dan biokompatibilitas 
bahan. Material kedokteran gigi yang dipelajari meliputi: semen 
kedokteran gigi, resin komposit, material bonding, material biodhesi, 
dan material auxiliary. Pembelajaran matakuliah ini dilaksanakan 
dengan sistem team teaching dengan metode pembelajaran SCL.

30. Anatomi Gigi
 Anatomi Gigi merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa 
semester III yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Kuliah 
membahas tentang rongga mulut dan jaringan sekitarnya, pertumbuhan, 
perkembangan dan pergantian gigi, identifikasi dan klasifikasi gigi 
decidui dan permanen serta anomali gigi. Rongga pulpa dan oklusi 
gigi geligi dijelaskan secara superfisial agar pemahaman tentang gigi 
geligi menjadi lengkap. Materi kuliah dihubungkan dengan praktek 
klinik kedokteran gigi. Praktikum diawali dengan asistensi dan pretes. 
Praktikum mendalami anatomi gigi dengan cara mengukir wax pada  5 
gigi yaitu 2 gigi anterior dan 3 gigi posterior rahang atas atau bawah. 
Penentuan nilai dijelaskan pada kontrak pembelajaran yang terdiri 
dari 30% nilai praktikum, 20% nilai responsi, 20% nilai mid semester 
dan 30% nilai ujian akhir. Team teaching membimbing mahasiswa 
praktikum dengan dibantu asisten dengan perbandingan 10 mahasiswa 
1 asisten
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31. Fisiologi II
 Matakuliah Fisiologi II merupakan lanjutan dari Fisiologi I dan 
merupakan matakuliah wajib yang menjadi dasar Ilmu Kedokteran 
Gigi yang lain, sehingga mengambil matakuliah ini sangatlah penting 
karena menjadi dasar kompetensi untuk dapat mempelajari matakuliah 
lainnya dan dibutuhkan untuk menunjang pendidikan profesi dokter 
gigi. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi 
yang didiskusikan, selain di dalam kelas, pembelajaran Fisiologi II ini 
juga diberikan gambaran-gambaran fisiologi fonasi, proses pencernaan, 
homeostasis tubuh, nyeri, dan reproduksi

32. Ilmu Anatomi II
 Matakuliah Ilmu Anatomi II terdiri dari 1 SKS kuliah dan 1 SKS 
praktikum, yang berisi pokok bahasan yang dipersiapkan untuk memberi 
bekal pengetahuan anatomi sebagai landasan untuk menegakkan 
diagnosis, menetapkan prognosis, dan merencanakan tindakan medik 
kedokteran gigi; dengan cara menghubungkan morfologi makroskopis, 
topografi organ dan jaringan sistem tubuh manusia secara terpadu 
terutama yang berkaitan di bidang medik kedokteran gigi. Ilmu 
Anatomi II tergabung dalam matakuliah integrasi Unit III (Kepala dan 
Leher), yang merupakan integrasi matakuliah Ilmu Anatomi II, Fisiologi 
II, dan Ilmu Biokimia II. Pembelajaran dilaksanakan semi integrasi, 
dengan metode SCL kooperatif dan kolaboratif. Kuliah disusun dengan 
pendekatan lebih ke arah kedokteran gigi dengan materi: (1) Cavitas 
oris & glandula salivarius, (2) Vaskularisasi kepala dan leher, (3) Nervi 
cranialis, (4) Temporo Mandibular Joint (5) Musculoskeletal leher 
& kepala (6) Larynx dan pharynx (7) Nasus dan sinus paranalis (8) 
Embriologi, serta (10) Perkembangan craniofacial. Praktikum preparat 
cadaver dilaksanakan untuk menunjang materi kuliah, meliputi 
identifikasi letak, inervasi, vaskularisasi, dan musculoskeletal kepala 
dan leher.
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33. llmu Biokimia ll
 Mata Kuliah Biokimia II merupakan lanjutan dari Mata kuliah 
ilmu kimia yang diberikan pada semester I dan Ilmu Biokimia I yang 
diberikan pada semester II. Matakuliah ini diberikan pada semester III 
dan merupakan matakuliah wajib yang terdiri atas 2 SKS kuliah. Ilmu 
Biokimia II mempelajari tentang berbagai aspek proses kimiawi dan 
metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia serta gangguan atau 
penyakit yang dapat ditimbulkan akibat terganggunya proses kimiawi 
dan metabolisme dalam tubuh, sehingga mahasiswa dapat mengetahui 
dan memahami penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan proses 
kimiawi dalam tubuh. Pembelajaran dilaksanakan secara semi integrasi 
dengan matakuliah Fisiologi II dan Ilmu Anatomi II. Materi kuliah 
tidak terintegrasi terdiri dari : Bioenergetika, Metabolisme Protein, 
Metabolisme Lipid, Siklus Krebs, dan Nutrisi. Materi kuliah yang 
diintegrasikan adalah Metabolisme karbohidrat, Metabolisme mineral, 
dan Hormon.

34. Patologi Dasar
 Patologi Anatomis merupakan ilmu yang mempelajari proses 
terjadinya penyakit dan mempelajari respon seluler tubuh terhadap 
suatu rangsangan yang bersifat merusak. Mata kuliah Patologi  
Anatomis menjelaskan tentang teknik pengambilan spesimen untuk 
dikirim ke laboratorium, proses cedera serta adaptasi dan kematian 
pada sel, mekanisme inflamasi akut dan kronis, proses perbaikan dan 
penyembuhan jaringan, respon imunologis dasar, gangguan-gangguan 
hemodinamika, serta neoplasia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa 
diberi bekal pengetahuan untuk memahami proses dasar terjadinya 
suatu penyakit serta perjalanan suatu penyakit sehingga akan membekali 
mahasiswa menelaah suatu penyakit dan cara mengatasinya dengan 
tepat apabila telah menjalani praktek klinis.
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35. Radiologi Dental
 Mata kuliah Radiologi Dental merupakan mata kuliah terintegrasi  
dengan Ilmu Konservasi  Gigi I. Mata Kuliah ini dilaksanakan dengan 
menggunakan sistem Student Center Learning (SCL) dalam pokok 
bahasan Radiologi Endodotika. Materi Pembahasan   mengenai prinsip 
dan cara interpretasi radiografis dari berbagai kelainan dan penyakit di 
area dentomaksilofasial. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa 
diharapkan mengetahui diagnosis melalui radiograf tentang: normal 
anatomi gigi dan rahang; pertumbuhan dan perkembangan gigi dan 
rahang; kelainan pada gigi beserta jaringan pendukungnya; tumor 
dan kista odontogenik maupun non-odontogenik; penyakit-penyakit 
infeksi dan non infeksi pada dentomaksilofasial. Selain itu mahasiswa 
diharapkan pula dapat membedakan gambaran radiografis bahan-bahan 
kedokteran gigi yang diaplikasikan dalam rongga mulut. Matakuliah 
Radiologi Dental diberikan dalam bentuk kuliah dan praktikum pada 
semester 3 yang merupakan kelanjutan dari matakuliah Radiologi Dasar. 

36. Ilmu Konservasi Gigi I
 Materi kuliah ilmu Konservasi Gigi I terdiri dari matakuliah 
Endodontik ½ sks dan Opertive Dentistry ½  sks. Matakuliah Endodontik 
memberikan landasan pengetahuan maupun dasar-dasar mengenai 
batasan endodontologi, biologi pulpa dan periradikuler, radiologi 
endodontik, instrumentarium endodontik, penyakit pulpa dan jaringan 
periradikuler, diagnosis penyakit dan kelainan pulpa, serta isolasi 
daerah perawatan. Matakuliah Operative Dentistry memberikan dasar-
dasar pengetahuan tentang pengertian Ilmu Konservasi Gigi, ruang 
lingkup Opdent dulu dan sekarang, faal sistem stomatogenatik, sasaran 
utama pelayanan, perawatan konservasi gigi, kerusakan, kelainan dan 
penyakit jaringan keras gigi, instrumentarium perawatan operative 
dentistry , aspek-aspek pelayanan di bidang Konservasi Gigi, macam-
macam tindakan pencegahan dalam bidang konservasi gigi, perawatan 
observasi-restorasi terhadap kerusakan, kelainan dan penyakit jaringan 
keras gigi.
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37. llmu Penyakit Dalam
 Matakuliah Ilmu Penyakit Dalam perlu diberikan kepada mahasiswa 
Kedokteran Gigi karena beberapa alasan: adanya manifestasi oral untuk 
beberapa penyakit sistemik, dampak oral beberapa modalitas terapi 
penyakit sistemik, adanya komorbiditas yang mempengaruhi tindakan 
dental. Dengan mempelajari penyakit-penyakit sistemik yang berkaitan 
dengan praktik dokter gigi tersebut diharapkan : mampu melakukan 
deteksi penyakit sistemik melalui penemuan kelainan oral dan 
merujuknya, berkolaborasi dengan dokter umum atau dokter spesialis 
penyakit dalam dalam penanganan dental dengan komorbiditas, dan 
memberi kontribusi penanganan oral akibat dampak terapi penyakit 
dalam. Matakuliah ini mencakup : pengetahuan penyakit seperti 
kelainan hematologi-onkologi, hipertensi, DM, penyakit jantung, 
penyakit yang beresiko terhadap profesi dokter gigi seperti hepatitis 
virus B, C, HIV, TBC. Di samping memperoleh pengetahuan penyakit, 
pembelajaran matakuliah ini menumbuhkan sikap dan perilaku yang 
memperhatikan batas-batas kompetensi, sistem rujukan, dan dapat 
berkolaborasi yang bermartabat

38. Ilmu Bedah 
Matakuliah ini membahas tentang:

a. Infeksi odontogenik di mulut dan maksilofacial dari diagnosis 
sampai tindakan medis. 

b. Penyakit-penyakit bedah kelenjar liur tertentu dari diagnosis 
sampai tindakan bedah

39. Farmakologi
 Matakuliah Farmakologi diberikan pada semester IV. Matakuliah 
ini mempelajari tentang obat-obatan, mulai dari aspek farmakokinetika, 
farmakodinamika, ulasan dari tiap bagian obat-obatan yang berkaitan 
secara langsung dengan bidang kedokteran gigi. Kelompok bahasan 
obat-obatan tersebut adalah obat analgetika, antibiotika, antiinflamasi 
dan antipiretika, antikoagulan dan hemostatika, desinfektan dan 
antiseptika, prinsip-prinsip keracunan dan antidotumnya. Pada tiap 
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bahasan, diterangkan mulai dari pendahuluan, farmakokinetika dan 
farmakodinamika tiap obat, mekanisme kerja hingga implikasinya di 
bidang kedokteran gigi. Untuk menunjang pelaksanaan matakuliah ini 
bagi mahasiswa diberikan praktikum. 2 Topik diintegrasikan dengan 
nota kuliah formasi yaitu topik antibiotik dan Analgesik.

40. Patologi Klinik
 Matakuliah Patologi Klinik merupakan matakuliah Ilmu Kedokteran 
Dasar yang diberikan pada semester IV dan merupakan matakuliah 
wajib. Matakuliah ini berisi tentang tinjauan beberapa aspek mengenai 
patogénesis dan patofisiologi penyakit-penyakit sistemik. Selain itu 
matakuliah ini juga menerangkan tentang diagnosis banding dan 
pemeriksaan laboratorium klinik terhadap penyakit tersebut sehingga 
mahasiswa dapat mengetahui dan memahami patogénesis, patofisiologi, 
diagnosis banding serta interpretasi terhadap hasil pemeriksaan  
laboratorium klinik berbagai penyakit dalam tubuh. Untuk menunjang 
pelaksanaan matakuliah ini bagi mahasiswa diberikan praktikum.

41. Biologi Mulut I
 Matakuliah Biologi Mulut I adalah matakuliah wajib bagi seluruh 
mahasiswa yang diberikan pada semester IV dan dapat ditempuh 
dengan prasyarat mahasiswa diwajibkan sudah pernah menempuh 
matakuliah Pengantar biologi Sel dan Molekuler, Genetika, Histologi, 
Ilmu Anatomi II, Patologi Anatomi. Matakuliah ini membahas tentang 
imunologi oral; imunologi karies oral dan jaringan periapikal; fenomena 
interaksi sel dan jaringan keras rongga mulut, permeabilitas jaringan 
yang termineralisasi pada rongga mulut; dan peran fluor pada jaringan 
gigi. Matakuliah ini juga menyiapkan mahasiswa sebagai dasar untuk 
mengikuti matakuliah Biologi Mulut II

42. Ortodonsia I
 Matakuliah Ortodonsia I merupakan matakuliah wajib bagi seluruh 
mahasiswa dan diberikan pada semester IV memiliki bobot 2 SKS 
dan dapat ditempuh dengan prasyarat mahasiswa pernah menempuh 
matakuliah Ilmu Fisika dan Ilmu Anatomi I. Matakuliah ini membahas 
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tentang: filsafat ortodonsia, kelainan pertumbuhan dan perkembangan 
dentofasial, kelainan dentofasial dan klasifikasi maloklusi, prosedur 
pemeriksaan, analisis model studi, komponen alat ortodontik lepasan, 
alat ortodontik lepasan (plat aktif, bite raiser, plat ekspansi, aktivator) 
yang digunakan dalam perawatan, dan sefalometri. Mata kuliah 
ini diberikan untuk persiapan menempuh Praktikum Preklinik alat 
ortodontik lepasan/praktikum ortodonsia II pada Semester V dan 
merupakan prasyarat untuk menempuh matakuliah  Ortodonsia II pada 
Semester V.

43. Prostodonsia I
 Matakuliah Prostodonsia I terdiri dari kuliah dan praktikum. Kuliah 
diberikan berupa teori yang mendasari kegiatan yang akan dilakukan 
praktikum preklinik yaitu cara pembuatan Gigi Tiruan Sebagian 
Lepasan (GTSL) Resin Akrilik yang meliputi pekerjaan: pencetakan 
rahang pasien, pembuatan model, pembuatan desain GTS, pemasangan 
Aktikulator, pemasangan gigi dan model malam, processing akrilik. 
Pada kuliah juga diberikan beberapa pokok bahasan yang lain yaitu: 
Pendahuluan, Klasifikasi hilangnya gigi, Prinsip GTSL, Komponen GTSL 
Resin akrilik dan kerangka logam, survey model GTSL, Pemeriksaan 
dan Diagnosa Pasien GTSL, Desain GTSL Resin Akrilik dan kerangka 
logam, Observasi setelah insersi, Gigi Tiruan Ujung Bebas, Gigi Tiruan 
Immediate, Relining, Rebasing dan Reparasi GTSL.

44. Anestesiologi
 Mata kuliah Anestesi Lokal merupakan mata kuliah yang menjadi syarat 
mata kuliah Ilmu Bedah Mulut. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai 
proses fisiologi rasa sakit, mekanisme mengontrol rasa sakit dengan 
anestesi lokal, teknik anestesi lokal untuk maksila dan mandibula. Selain 
itu juga dipelajan macam-macam obat anestesi lokal dan mekanisme kerja 
obat anestesi lokal, komplikasi dan kegawat daruratan medik yang terjadi pada 
anestesi lokal serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Pada akhir 
pembelajaran anestesi lokal mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan 
memahami mekanisme rasa sakit, mengetahui teknik anestesi lokal untuk 
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maksila dan mandibula serta mengetahui mekanisme kerja obat anestesi, 
komplikasi anestesi lokal, kegawat daruratan medis serta mengetahui 
cara pencegahan dan perawatannya.

45. llmu Bedah Mulut I
 Mata kuliah Ilmu Bedah Mulut I merupakan mata kuliah yang menjadi 
prasyarat mata kuliah Ilmu Bedah Mulut II. Dalam pembelajaran ini 
dibahas tentang eksodonsia, meliputi pemeriksaan dan diagnosis, prinsip 
eksodonsia, indikasi, kontra indikasi, persiapan alat, teknik, serta komplikasi 
dan perawatannya. Pada akhir pembelajaran mata kuliah Ilmu Bedah Mulut I ini 
mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan untuk memahami tentang 
eksodonsia, mulai dari persiapan, pemilihan alat dan teknik eksodonsia yang 
benar dan tepat, serta mengetahui dan memahami tentang komplikasi yang 
dapat terjadi, dan cara mencegah serta menanggulanginya

46. Ilmu Konservasi Gigi ll
 Ilmu Konservasi Gigi II, merupakan matakuliah wajib, terdiri atas 
Endodontik dan Operative Dentistry. Dalam matakuliah endodontik 
akan  dibahas secara lengkap mengenai diagnosis, kelainan dan penyakit 
pulpa gigi, endodontik preventif, perawatan pulpa vital (Vital Pulp 
Therapy) dan mumifikasi pulpa. Dalam matakuliah operative dentistry 
akan dibahas secara lengkap mengenai restorasi amalgam, tumpatan 
sementara, dan semen perekat. Selain teori, terdapat  praktikum di 
laboratorium preklinik

47. Ilmu Kedokteran Gigi Forensik 
 Diawali melalui Kurnas (Kurikulum Nasional) tahun 1994, Ilmu 
Kedokteran Gigi Forensik mulai diajarkan di Fakultas Kedokteran Gigi 
UGM; yaitu merupakan kegiatan pembelajaran tunggal berupa kuliah, 
termasuk dalam kelompok Mata kuliah Dasar Keahlian dengan bobot 
2 SKS berkode KGU 422, diberikan di Semester Gasal VII. 

      Berikutnya dalam Kurikulum tahun 2002, Ilmu Kedokteran Gigi 
Forensik merupakan kegiatan pembelajaran yang terbagi di Jenjang 
Akademik berupa kuliah, yaitu termasuk dalam kelompok Mata kuliah 
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Keahlian Berkarya dengan bobot 1 SKS berkode KUG 3320, diberikan 
di Semester Genap VI; disertai di Jenjang Profesi berupa kegiatan 
pembelajaran Kepaniteraan Kerumahsakitan selama dua hari di Instalasi 
Kedokteran Forensik dengan bobot 1 SKS  berkode KGS 5308.

      Selanjutnya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2006 
di Fakultas Kedokteran Gigi UGM, Ilmu Kedokteran Gigi Forensik 
diberikan sebagai kegiatan pembelajaran kuliah dengan bobot 1 SKS 
berkode KUG 2302 di Jenjang Akademik Semester Gasal III; dan sebagai 
bagian dari kegiatan pembelajaran Kepaniteraan Kerumahsakitan yang 
berbobot 1 SKS di Jenjang Profesi.

      Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi  (KBK) dengan Metode Student 
Centered Learning  (SCL), Kooperatif dan Kolaboratif Terintegrasi tahun 
2011, maka mata kuliah Ilmu Kedokteran Gigi Forensik mengalami 
perubahan jadual, yaitu dari sebelumnya diberikan di Semester Gasal 
III menjadi diberikan di Semester Genap IV.

Tujuan Pembelajaran:
 Memperoleh pengalaman belajar pemahaman akan peran serta 
dokter gigi sebagai salah seorang ahli, yaitu seorang yang memiliki 
ilmu pengetahuan dan teknologi tentang ilmu kedokteran gigi 
atau odontologi terhadap kewajiban hukum memberikan bantuan 
keterangan ahli dalam proses peradilan, yaitu yang diatur dalam KUHP 
dan KUHAP beserta peraturan perundang-undangan terkait.

Kompetensi mata kuliah:
 Selanjutnya tentang materi pembelajaran, learning outcomes 
dan kompetensi beserta rencana kegiatan dan evaluasi pembelajaran 
mata kuliah, akan terjabar dan diuptodatetisasi dalam RPKPS (Rencana 
Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester) setiap tahun ajarannya. 

48. Biologi Mulut II
 Matakuliah Biologi Mulut II adalah matakuliah wajib bagi seluruh 
mahasiswa yang diberikan pada semester V dan dapat ditempuh dengan 
prasyarat mahasiswa diwajibkan sudah pernah menempuh Biologi 



Panduan Akademik 2013/2014      105

Mulut I. Matakuliah ini membahas tentang : peran fungsi seluler pada 
mukosa rongga mulut dan palatum; peran mikroflora rongga mulut 
pada kelainan/penyakit pada organ-organ rongga mulut; sel epitel dan 
mukosa oral; aspek biologik sel-sel penyusun jaringan periodontal; 
fenomena respon periodontal imunologis dan non imunologis

49. Periodontologi Dasar
 Matakuliah Periodontologi Dasar diselenggarakan  1 sks, diberikan 
materi dasar periodonsia. Setelah mangikuti matakuliah ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: gambaran jaringan periodontal normal, faktor 
etiologi lokal penyakit periodontal, faktor sistemik penyakit periodontal, 
periodontal medicine, dan cara serta hal-hal yang berkaitan dengan 
pengendalian plak gigi

50. Oral Medicine I
 Mata Kuliah Oral Medicine 1 merupakan mata kuliah wajib yang 
diberikan pada semester V dengan nilai bobot  1 SKS.  Mata kuliah 
ini merupakan dasar atau pengantar dan prasyarat  untuk memasuki 
mata kuliah Oral Medicine 2, Oral Medicine 3 dan Gerodontologi 
pada semester berikutnya.  Dalam pembelajaran ini dibahas mengenai 
sejarah, definisi, ruang lingkup Oral Medicine, dan landasan teoritik, 
konsep serta prinsip ketrampilan dasar diagnostik oral.  Pembelajaran 
Oral Medicine 1 terutama diberikan secara tatap muka dengan 
penekanan pada knowledge enrichment disertai beberapa sesi 
pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif melalui 
Student Centered Learning [SCL atau Pembelajaran Berbasis Mahasiswa 
/ PBM]. Dengan mengikuti mata kuliah Oral Medicine 1 ini diharapkan 
mahasiswa memiliki kemampuan investigasi serta kemampuan analitik 
berdasar metode diagnostik untuk mengidentifikasi dan merencanakan 
kelola masalah kesehatan oral yang sering terjadi dengan pendekatan 
secara holistic
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51. Ilmu Kedokteran Gigi Anak I
 Matakuliah Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA I) merupakan kuliah 
tatap muka yang membahas tentang pemeriksaan lengkap pada anak, 
psikologi klinik kedokteran gigi anak, kelainan penyakit rongga mulut 
anak serta bedah minor rongga mulut anak.

52. Metode Penelitian
 Matakuliah ini membahas tentang esensi suatu penelitian dalam 
konteks proses pengembangan ilmu pengetahuan melalui metode 
ilmiah, langkah-langkah umum yang harus dilalui dalam suatu 
penelitian ilmiah, prinsip-prinsip: penetapan masalah penelitian, 
perumusan hipotesis, penetapan rancangan penelitian, penetapan alat 
ukur/ instrumen penelitian, penetapan subjek penelitian, pengambilan 
sampel, penyajian dan analisis data, dan cara penulisan usulan serta 
laporan penelitian

53. Filsafat llmu
 Filsafat Ilmu adalah salah satu matakuliah wajib yang harus 
diberikan kepada semua mahasiswa non filsafat tingkat sarjana 
Universitas Gadja Mada, karena itu susunan matakuliah ini juga tidak 
terlepas dari pembinaan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. 
Sebagai “Ibu dari Ilmu-ilmu”, filsafat memberi pemahaman kepada 
mahasiswa tentang berfikir secara filsafati. Didalamnya dibicarakan 
mengenai perkembangan ilmu berbagai zaman, pemahaman tentang 
filsafat, kedudukan filsafat ilmu pengetahuan di dalam konstelasi ilmu-
ilmu, landasan penelaahan ilmu pengetahuan berdasar pemikiran 
filsafat, berbagai model metode ilmiah, bagaimana hubungan ilmu 
pengetahuan dengan teknologi dan kebudayaan dan etika ilmiah. 
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan 
pentingnya pemikiran filsafat di dalam telaah keilmuan baik secara 
induktif maupun deduktif khususnya yang akan menghasilkan keluaran 
yang bermanfaat bagi manusia.



Panduan Akademik 2013/2014      107

54. Biostatistik
 Matakuliah ini membahas tentang ruang lingkup metode statistika, 
perbedaan antara metode statistika deskriptif dan inferens, jenis-jenis 
data dan cara penyajiannya, menghitung dan menginterpretasi ukuran 
pemusatan (central tendency) dan disperse, ciri-ciri dan penggunaan 
distribusi normal, dasar-dasar pengambilan sampel, jenis-jenis 
pengambilan sampel, penentuan besar sampel, prinsip dasar statistik 
inferensi, yaitu estimasi dan uji hipotesis, serta teknik pemilihan uji 
statistik yang sesuai dengan masalah dan hipotesis penelitian

55. Aplikasi Komputer
 Mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan beberapa aplikasi 
komputer seperti  word processing, spread sheet, presentation (MS 
Office) dan utilitas untuk perawatan komputer. Materi  word  processing 
terkait dengan kemampuan yang digunakan untuk membantu dalam 
penulisan ilmiah, Materi spread sheet terkait dengan kemampuan 
untuk pengolahan data penelitian. Selain yang bersifat office juga 
diajarkan kemampuan perawatan dasar komputer dengan tools utilitas 
yang ada serta aplikasi mind map yang berfungsi untuk membantu 
mahasiswa dalam perencanaan proyek maupun pengorganisasian ide 
atau gagasan. Sedangkan untuk materi pengolahan data secara lengkap 
menggunakan program khusus, seperti SPSS.

56. Ortodonsia Il
 Matakuliah Ortodonsia II merupakan matakuliah wajib bagi 
seluruh mahasiswa dan diberikan pada semester V dan mempunyai 
bobot 2 SKS (terdiri dari: 1 SKS kegiatan perkuliahan sebagai materi 
persiapan untuk menempuh praktikum preklinik simulasi perawatan 
ortodontik/praktikum Ortodonsia III pada semester VI dan 1 SKS 
kegiatan praktikum Preklinik Alat Ortodontik Lepasan), dan dapat 
ditempuh dengan prasyarat mahasiswa telah menempuh matakuliah 
Ortodonsia I. Matakuliah ini membahas tentang: Penentuan Diagnosis, 
Biomekanika Ortodontik, Etiologi Maloklusi, Rencana Perawatan, 
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dan Orthodontic Informed Consent. Matakuliah Ortodonsia II ini 
merupakan prasyarat untuk menempuh Matakuliah Ortodonsia III pada 
semester VI

57. Prostodonsia ll
 Matakuliah Prostodonsia II terdiri dari kuliah dan praktikum 
yang diberikan pada semester V. Materi kuliah yang diberikan pada 
Prostodonsia II adalah mengenai Ilmu Gigi Tiruan Cekat (GTC) yang 
mencakup beberapa pokok bahasan diantaranya: konsep dasar 
pembuatan GTC, komponen-komponen GTC, diagnosis klinis kasus 
GTC, prosedur persiapan perawatan GTC, prosedur pembuatan GTC, 
pemasangan GTC, prognosis GTC dan cara-cara mengatasi kegagalan 
GTC. Praktikum preklinik dilakukan dengan model phantom sebagai 
simulasi pembuatan GTC sebelum mahasiswa masuk ke jenjang 
kepaniteraan (klinik).

58. Ilmu Konservasi Gigi lll
 Materi kuliah Ilmu Konservasi Gigi III terdiri dari matakuliah 
Endodontik 1/2 sks, Operative Dentistry 1/2 sks dan praktikum 1 sks. 
Matakuliah Endodontik memberikan landasan pengetahuan maupun 
dasar-dasar mengenai prosedur perawatan saluran akar (PSA) gigi yang 
terdiri atas : definisi dan tujuan PSA, preparasi akses, preparasi saluran 
akar gigi, irigasi saluran akar gigi, sterilisasi saluran akar gigi, tes bakteri, 
obturasi saluran akar gigi. Matakuliah Operative Dentistry menjelaskan 
pengertian dan definisi restorasi warna gigi secara langsung, klasifikasi, 
indikasi, kontra indikasi serta prosedur klinis penumpatan dengan resin 
komposit dan semen ionomer kaca

59. Ilmu Bedah mulut II
 Mata kuliah ini bersifat wajib dan diberikan pada semester V. Dalam 
mata kuliah ini akan diberikan dua bidang bahasan, yang terdiri atas bidang 
bahasan gigi impaksi dan fraktur tulang-tulang fasial termasuk trauma pada 
gigi-geligi. Dalam bidang bahasan gigi impaksi akan dibicarakan tentang 
pengertian dan definisi gigi impaksi, etiologi terjadinya impaksi, dampak 
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akibat terjadinya gigi impaksi baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Klasifikasi gigi impaksi, cara mendiagnosa serta perawatannya dan 
tindakan yang diperlukan untuk itu. Bidang bahasan fraktur tulang-tulang 
fasial dan trauma gigi geligi akan membicarakan pengertian dan definisi 
fraktur tulang, klasifikasi fraktur tulang, etiologi fraktur tulang fasial serta 
gejala-gejala umum fraktur tulang fasial. Selanjutnya akan dijelaskan 
tentang fraktur mandibula, fraktur maksila, fraktur tulang zygoma, dan gejala-
gejalanya. Luka-luka pada wajah akan menyertai pembicaraan fraktur 
tersebut. Dijelaskan juga fraktur daerah dentoalveolar dan akibatnya pada 
gigi-geligi. Cara pemeriksaan, pertolongan pertama pada fraktur tulang 
fasial, termasuk di dalamnya adalah kegawatdaruratan pada trauma tulang 
fasial. Diterangkan juga perawatan definitif fraktur tulang fasial, serta peran 
serta dokter gigi dalam memberikan perawatan sederhana pada fraktur 
tulang fasial.

60. llmu Biomaterial lll
 Matakuliah Ilmu Biomaterial III mempelajari tentang sifat 
biokompatibel bahan sesuai tujuan penggunaannya dalam rongga 
mulut, dan mengenalkan sifat fisik, mekanik, kimiawi serta penggunaan 
dari material kedokteran gigi advanced dan upaya pengembangan 
material kedokteran gigi masa depan.  Materi kuliah meliputi: 
biokompatibilitas, keramik kedokteran gigi, material implan, materia 
medika dan pengembangan material kedokteran gigi. Perkuliahan 
diampu oleh  team teaching dengan metode pembelajaran SCL.

61. llmu Kedokteran Gigi Anak ll
 Matakuliah Ilmu Kedokteran Gigi Anak II (IKGA II), merupakan 
kelanjutan dari mata ajaran Ilmu Kedokteran Gigi Anak I (IKGA  I). 
Mulai tahun 2007 digunakan metode pembelajaran berpusat pada 
mahasiswa atau Student Centered Learning (SCL), yaitu collaborative, 
cooperative dan competitive learning. Mahasiswa harus secara aktif 
mempelajari materi ajaran baik dari buku bahan ajar yang diberikan 
dosen, maupun dari buku-buku yang menjadi sumber pustaka atau 
dari sumber lain yang disarankan dosen. Pada pertemuan tatap muka 
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dosen hanya memberikan bahasan secara garis besar, kemudian diikuti 
dengan diskusi kelompok untuk membahas skenario dari dosen. 

 Bahasan matakuliah IKGA II meliputi prinsip-prinsip pencegahan 
penyakit/kelainan gigi dan mulut pada anak-anak serta perawatannya 
agar tidak terjadi kelainan yang lebih kompleks. Anak-anak merupakan 
individu yang sedang dalam masa tumbuh kembang, baik secara fisik 
maupun psikologik, memiliki kekhususan dibandingkan orang dewasa, 
sehingga diperlukan perlakuan yang khusus. Materi pembelajaran 
meliputi pencegahan primer (pencegahan karies gigi); pencegahan 
sekunder (mempertahankan gigi yang sudah terserang karies sampai 
tiba waktunya tanggal secara fisiologis dalam keadaan sehat ); 
pencegahan tersier (mencegah terjadinya space loss dan kelainan 
oklusi). Sikap kepemimipinan, berfikir kritis, bertanggungjawab, 
empati juga ditekankan pada matakuliah ini. 

62. Biologi Mulut III
 Matakuliah Biologi Mulut III adalah matakuliah wajib bagi seluruh 
mahasiswa yang diberikan pada semester VI dan dapat ditempuh 
dengan prasyarat mahasiswa diwajibkan sudah pernah menempuh 
Biologi Mulut I dan II. Matakuliah Biologi Mulut III terdiri atas 1 sks 
tatap muka dan 1 sks praktikum. Matakuliah ini membahas tentang 
aplikasi biologi molekuler untuk Kedokteran Gigi; cairan rongga 
mulut baik saliva maupun cairan sulkus gingiva serta proses penuaan 
pada gigi, saliva, cairan sulkus gingiva, jaringan lunak rongga mulut, 
tulang alveolar, sendi temporomandibular dan neuromuskular. Juga 
membahas aspek seluler pada proses penyembuhan luka jaringan 
rongga mulut.

63. Oral Medicine II
 Mata kuliah Oral Medicine 2 merupakan mata kuliah wajib yang 
diberikan pada semester VI dengan nilai bobot 2 SKS.  Mata kuliah 
Oral Medicine 2 diberikan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki 
kemampuan untuk mengenali dan menjelaskan tentang tanda, gejala, 
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cara pemeriksaan, penegakan diagnosis banding dan diagnosis kerja, 
pemeriksaan penunjang yang relevan dan perawatan standar berbagai 
kelainan atau penyakit pada sistem stomatognatik. Disamping itu 
mahasiswa  memahami hubungan antara kelainan tersebut dengan sistem 
tubuh secara keseluruhan.  Dalam pembelajaran ini dibahas mengenai 
kelainan dan penyakit pada sistem stomatognatik, yang diklasifikasikan 
dalam 4 topik berikut : 1) Penyakit /kelainan jaringan mulut dengan 
karakteristik lesi vesikulo-ulseratif, 2) Penyakit /kelainan jaringan mulut 
dengan karakteristik perubahan warna termasuk lesi prekanker mulut, 
3) Penyakit /kelainan jaringan mulut dengan karakteristik pembesaran 
termasuk neoplasma mulut, dan 4) Penyakit /kelainan kelenjar saliva.  
Pembelajaran Oral Medicine 2 sebagian diberikan secara tatap muka 
dengan penekanan pada knowledge enrichment dan sebagian diberikan 
secara kolaboratif dan kooperatif melalui Student Centered Learning [ 
SCL atau Pembelajaran Berbasis Mahasiswa / PBM ]. Penilaian atau 
asesmen pembelajaran meliputi partisipasi individu dan kelompok 
melalui diskusi, presentasi dan  buku laporan, selain UTS dan UAS. 
Dengan mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa memiliki 
kemampuan inti (core abilities) berpikir kritis, komunikasi efektif, 
kompetensi informasi dan tanggungjawab

64. Ortodonsia III
 Matakuliah Ortodonsia III merupakan matakuliah wajib bagi 
seluruh mahasiswa dan diberikan pada semester VI dan mempunyai 
bobot 2 SKS (terdiri dari: 1 SKS kegiatan perkuliahan dan 1 SKS 
kegiatan praktikum preklinik simulasi perawatan ortodontik), dan dapat 
ditempuh dengan prasyarat mahasiswa telah menempuh matakuliah 
Ortodonsia II. Matakuliah ini membahas tentang: Preventive 
orthodontics, interseptive orthodontics, currative orthodontics, dan 
retainer. Matakuliah Ortodonsia III ini merupakan prasyarat untuk 
menempuh Matakuliah Ortodonsia IV pada semester VII.
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65. Instrumentasi & Biopatologi Jaringan Periodontal
 Matakuliah Instrumentasi dan Biopatologi Jaringan Periodontal 
diselenggarakan dengan kuliah interaktif, diskusi kasus dalam 
kelompok (tutorial), dan praktikum preklinis selama 1 semester. Dalam 
kuliah diberikan teori teori biopatologi jaringan periodontal termasuk 
pengenalan patologi periodontal , diagnosa, prognosa dan prosedur 
merencanakan perawata periodontal. Selain itu juga teori-teori yang 
mendasari kegiatan yang akan dilakukan di praktikum preklinik yaitu 
instrumentasi periodontal, termasuk pengenalan dan cara pemakaian 
instrumentasi periodontal. . Keberhasilan mahasiswa dalam kuliah 
dievaluasi dengan nilai diskusi dalam tutorial, ujian akhir semester 
dan keberhasilan mahasiswa dalam menguasai ketrampilan klinis.. 
Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa diharapkan akan 
dapat menjelaskan biopatologi jaringan periodontal, mendiagnosa dan 
membuat rencana perawatan periodontaldan membuat prognosa, juga 
dapat menggunakan instrumentasi periodontal

66. Prostodonsia III
 Matakuliah Prostodonsia III terdiri dari kuliah dan praktikum. 
Matakuliah Protodonsia III membahas teori Gigi Tiruan Lengkap (GTL), 
yaitu: konsep tentang perawatan rehabilitasi dengan GTL, terdiri dari 
pokok bahasan sebagai berikut: pendahuluan, persiapan pasien GTL, 
faktor yang berhubungan dengan konstruksi GTL, konstruksi GTL, 
keluhan dan permasalahan GTL. Praktikum preklinik matakuliah ini 
yaitu pembuatan GTL pada model rahang tidak bergigi dengan  tahapan-
tahapan praktikum antara lain: memahami batas anatomis dan fisiologis 
pada model rahang, cara pembuatan base plate, cara pembuatan bite 
rime, cara fiksasi sentrik relasi record block, penanaman record block 
pada artikulator, pemasangan/pengaturan gigi artifisial dan prosesing 
pembuatan GTL di laboratorium.
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67. llmu Bedah Mulut III
 Mata kuliah Ilmu Bedah Mulut III diberikan pada semester VI bernilai 
bobot 3 sks terdiri dari 2 sks berupa kegiatan kuliah dan 1 sks kegiatan 
praktikum. Mata kuliah ini membahas bedah preprostetik, orthodontik, dan 
konservasi yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, kelainan-kelainan dan 
penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan bedah preprostetik, 
orthodontik, dan konservasi, persiapan dan tindakan bedah, komplikasi serta 
perawatan pasca bedah. Mata kuliah ini juga membahas infeksi odontogenik 
di mulut dan maksilofasial dari diagnosis sampai tindakan medis. Selain 
itu juga membahas tentang penyakit-penyakit bedah kelenjar liur tertentu 
dari diagnosis sampai tindakan bedah. Kegiatan praktikum sebanyak 1 sks 
berupa kegiatan praktikum yang menunjang ketrampilan psikomotor. 
Pada akhir praktikum mahasiswa diharapkan dapat mengisi kartu rekam 
medis, memeriksa vital sign, riwayat kesehatan penderita, memeriksa dan 
mendiagnosa kelainan dalam mulut, melakukan anestesi lokal antar teman, 
dan suturing pada model.

68. Ilmu Konservasi Gigi IV
 Materi kuliah Ilmu Konservasi Gigi IV terdiri dari matakuliah 
Endodontik 1/2 sks, Operative Dentistry 1/2 sks dan praktikum 1 sks. 
Matakuliah Endodontik memberikan landasan pengetahuan maupun 
dasar-dasar mengenai perawatan apeksifikasi, keadaan darurat 
endodontik serta penanganannya dan pemutihan gigi yang mengalami 
diskolorasi. Matakuliah Operative Dentistry memberikan landasan 
pengetahuan maupun dasar-dasar mengenai restorasi mahkota gigi 
yaitu mahkota jaket gigi vital dan mahkota jaket dengan inti pasak pada 
gigi anterior

69. Ilmu Gizi 
 Matakuliah Ilmu Gizi merupakan matakuliah wajib bagi seluruh 
mahasiswa dan diberikan pada semester I. Teori matakuliah Ilmu 
Gizi terdiri dari peran dan fungsi zat gizi, tata cara skrining diet dan 
nutrisi, intervensi nutrisi, rujukan, diet orders dan strategi konseling 
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serta pendidikan. Fokus matakuliah ada pada promosi kesehatan, 
pencegahan penyakit dan pelayanan komprehensif. Pembelajaran Ilmu 
Gizi merupakan perpaduan dari Ilmu nutrisi, Ilmu Kedokteran Gigi dan 
Ilmu Kedokteran Umum.

70. IKGP/ Edukasi Kesehatan Gigi
 Matakuliah Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan/Edukasi Kesehatan 
Gigi merupakan matakuliah wajib bagi seluruh mahasiswa dan 
diberikan pada semester II. Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan (IKGP)/
Edukasi Kesehatan Gigi (Kesgi) adalah matakuliah yang penting, karena 
merupakan dasar titik tolak pelayanan kesehatan gigi yang berorientasi 
pada pencegahan penyakit sesuai dengan program pemerintah dan 
tahapan-tahapan pencegahan. Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan 
Edukasi Kesehatan Gigi  memberikan landasan dasar-dasar Edukasi 
Kesehatan Gigi, program pencegahan penyakit Gigi dan Mulut (Gilut) 
yang aplikasi edukasi dan pencegahan penyakit gigi dan mulut dapat 
dilakukan oleh perorangan, masyarakat maupun profesi kesehatan.   

71. Komunikasi KG
 Matakuliah Komunikasi KG dimaksudkan untuk menambah 
pengetahuan dan pemahaman mahasiswa/calon dokter gigi mengenai 
komunikasi, khususnya dalam hubungan dokter-pasien di ruang 
praktik perorangan, poliklinik, puskesmas maupun dalam lingkup 
rumah sakit. Matakuliah ini menjelaskan antara lain tentang peranan 
komunikasi dalam menunjang keberhasilan perawatan gigi, faktor-
faktor penghambat dan penggunaan kode verbal maupun non verbal 
dalam pelayanan kesehatan gigi.

72. Oral Medicine III
 Mata kuliah OM 3 merupakan mata kuliah Oral Medicine yang 
terakhir dari seluruh bidang Oral Medicine yang terdiri atas perkuliahan 
(1 SKS) dan skill lab (1 SKS) yang diberikan pada semester VII. Mata 
kuliah ini termasuk mata kuliah klinik yang wajib ditempuh oleh seluruh 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Mata kuliah ini diberikan pada 
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semester akhir dari program pendidikan dokter gigi, agar mahasiswa 
sudah memahami lingkup Ilmu Kedokteran Gigi secara keseluruhan 
sehingga lebih mengetahui relevansi Oral Medicine terhadap ilmu-
ilmu kedokteran gigi lainnya. Sebagai salah satu mata kuliah klinik 
wajib, mata kuliah OM 3 berperan dalam menjembatani hubungan 
ilmu-ilmu kedokteran gigi dengan ilmu-ilmu kedokteran terutama 
pada pemahaman terhadap oral health is an integral part of general 
health. Hal tersebut salah satunya diindikasikan dengan munculnya 
kenyataan bahwa jaringan lunak mulut sebagai indikator kesehatan 
yang diwujudkan dengan bermanifestasinya penyakit-penyakit primer 
maupun sekunder di dalam rongga mulut. Pemahaman demikian 
akan membawa ke arah pemikiran holistik sebelum melakukan 
penatalaksanaan terhadap permasalahan kesehatan mulut. Sebelum 
menempuh pembelajaran OM 3, pemahaman terhadap lingkup Oral 
Medicine 1, Oral Medicine 2, Patologi Klinik, Farmakologi Klinik, Ilmu 
Kedokteran Jiwa dan Ilmu Penyakit Dalam harus telah dituntaskan. 

 Lingkup OM 3 lebih memfokuskan pembelajaran tentang penata-
laksaan oral non bedah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk 
pembelajaran OM 3 pada TA 2013/2014 dirangkum sebagai berikut:

 Konsep dan prinsip metode diagnostik baku, pemeriksaan klinik 
dasar, pemahaman informed consent, KIE, rujukan dan konsultasi,  
serta peresepan obat yang berkaitan dengan penatalaksanaan oral non 
bedah diberikan dalam bentuk skill lab bidang Oral Medicine.

 Evaluasi dan penatalaksanaan permasalahan stomatognati untuk 
berbagai kelainan/ penyakit oral dengan karakteristik vesiko-ulseratif, 
lesi dengan perubahan warna, serta berbagai anomali developmental 
mukosa oral; gangguan TMJ dan nyeri orofasial; penyakit/kelainan 
kelenjar ludah serta evaluasi dan penatalaksanaan pasien dengan status 
medik-kompromais dan berkebutuhan khusus diberikan dalam bentuk 
perkuliahan. Perkuliahan diberikan secara tatap muka dan sebagian 
diberikan secara kolaboratif dan kooperatif melalui Student Centered 
Learning.
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 Penilaian atau asesmen pembelajaran meliputi partisipasi individu 
dan kelompok melalui diskusi, presentasi, buku laporan, dan aktivitas 
skill lab selain UTS dan UAS. Dengan mengikuti pembelajaran ini 
diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan 
penatalaksanaan oral kasus-kasus Oral Medicine sederhana secara 
holistik dan komprehensif.

73. Gerodontology
 Mata kuliah Gerodontology bersifat wajib dan diberikan pada 
semester VII dan bernilai bobot 1 sks. Mata kuliah Gerodontology 
diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengenali dan 
menjelaskan tentang berbagai penyakit/ kelainan terkait masalah 
penuaan dan dampaknya terhadap kesehatan umum,  jaringan rongga 
mulut dan penatalaksanaannya.  Melalui pembelajaran ini, diharapkan 
mahasiswa mampu memberikan perawatan kesehatan mulut yang 
tepat dan aman untuk pasien lanjut usia (LANSIA) baik dengan kondisi 
sehat, tampak sehat namun memiliki gangguan kesehatan tersembunyi 
(hidden disease/ belum teridentifikasi / terdiagnosis maupun memiliki 
kondisi medis yang kronis dan / atau gangguan fungsional.  Dalam 
pembelajaran ini dibahas mengenai Aging population/demographic, 
Medical  Aspects  of  Aging, Orofacial  Ageing, Ageing  and Orofacial 
Pathology dan Diagnosis and Management of Oral Disease in Elderly. 
Pembelajaran dalam mata kuliah ini mengharuskan mahasiswa untuk 
mengintegrasikan dan menerapkan ilmu kedokteran gigi dasar dan ilmu 
kedokteran dasar dan klinis. Pembelajaran Gerodontology terutama 
diberikan secara tatap muka dengan penekanan pada knowledge 
enrichment dengan beberapa sesi diberikan secara kolaboratif dan 
kooperatif melalui Student Centered Learning [SCL atau Pembelajaran 
Berbasis Mahasiswa / PBM].  Dalam PBM, mahasiswa akan menerapkan 
keterampilan berpikir kritis (critical thinking skills) dalam menentukan 
jenis informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan komprehensif 
pasien lansia, dan menggunakan sumber-sumber referensi terbaik 
untuk menetapkan terutama tindakan promotif, preventif dan 
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profilaksis, disamping tindakan kuratif dan rehabilitatif. Aspek utama 
pembelajaran gerodontology adalah menciptakan kesehatan mulut 
lansia yang optimal melengkapi successful aging. Melalui pembelajaran 
ini, peserta dapat mengembangkan konsep pendekatan pasien secara 
holistik dan bekerja secara multi dan interdisipliner.

74. Evidence Based Dentistry
 Kompleksitas yang dihadapi dokter gigi di klinik, lapangan, dan 
masyarakat semakin meningkat. Sementara itu, jumlah informasi 
yang tersedia pun semakin bertambah dalam skala eksponensial dan 
memerlukan pendekatan yang cerdas untuk menentukan validitasnya. 
Dalam situasi seperti itu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 
dokter gigi untuk menetukan suatu diagnosis, etiologi, terapi, 
ataupun prognosis yang tepat dan akurat memerlukan ketrampilan 
tersendiri yang harus dikembangkan, dilatih, dan dibiasakan sejak 
dini. Pendekatan tersebut menjadi penting dan perlu diperkenalkan, 
serta diinternalisasikan pada mahasiswa untuk menjamin tercapainya 
kompetensi berupa ketrampilan menelaah sumber informasi yang 
akurat di tengah keterbatasan waktu dan dalam setting (latar belakang) 
klinis yang berbeda. Materi-materi yang disampaikan akan diberikan 
melalui pengantar, praktik dan konfirmasi bersama

75. Ortodonsia IV
 Matakuliah Ortodonsia IV merupakan matakuliah wajib bagi 
seluruh mahasiswa dan diberikan pada semester VII dan mempunyai 
bobot 1 SKS (meliputi kegiatan pembuatan makalah dan seminar) 
dan dapat ditempuh dengan prasyarat mahasiswa pernah menempuh 
matakuliah Ortodonsia III. Matakuliah ini merupakan integrasi dari 
matakuliah Ortodonsia I, II, dan III (Intergrated Orthodontics) yang 
membahas kasus-kasus ortodontik, meliputi: a. Identifikasi kasus-kasus 
ortodontik (Case identification); b.  Analisis kasus (Case analysis), 
c. Identifikasi permasalahan (Problem list), d. Penggalian informasi 
terkini (Collecting Information), e. Pemecahan permasalahan (Problem 
solving), f. Presentasi (Case Precentation).
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76. Penatalaksanaan Penyakit Jaringan Periodontal
 Kuliah Penatalaksanaan Penyakit Jaringan Periodontal 
diselenggarakan 1 sks termasuk diskusi kasus dalam kelompok 
(tutorial) , dan praktikum 1 sks. Materi yang diberikan mencakup cara-
cara merawat dan menatalaksana kasus-kasus penyakit periodontal 
dan kelainan morfologi jaringan periodontal. Setelah mengikuti kuliah 
mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan : indikasi kasus-kasus bedah 
dan non bedah jaringan periodontal disertai cara-cara dan tujuan 
perawatannya, kelainan morfologi jaringan periodontal disertai cara-
cara dan tujuan perawatannya

77. Ilmu Bedah Mulut IV 
 Dalam mata kuliah Ilmu Bedah Mulut IV akan mempelajari tentang 
neoplasma jinak, neoplasma ganas, kista, dan kelainan kongenital. Dalam 
mata kuliah ini akan dibahas tentang pengertian neoplasma jinak, neoplasma 
ganas, dan kista secara umum, tanda-tanda klinis, cara pemeriksaan, 
contoh-contoh, dan tindakan penanganannya. Pada akhir pembelajaran 
diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang neoplasma jinak, 
neoplasma ganas, dan kista, serta mampu membedakan neoplasma jinak 
dengan kelainan lain dan mengetahui cara penatalaksanaannya. Mata kuliah 
ini juga membahas kelainan kongenital yaitu mengenai bibir sumbing dan 
lelangit sumbing. Definisi bibir sumbing dan lelangit sumbing, insidensi, 
penyebab, diagnosis, treatment planning, dan teknik operasi yang 
digunakan. Pada akhir mata kuliah mahasiswa diharapkan mengetahui 
tentang kelainan kongenital khususnya bibir sumbing dan lelangit sumbing, 
cara mendiagnosa, perawatan (treatment planning) dan mengetahui 
macam-macam teknik operasi yang digunakan.

78. Epidemiologi
 Matakuliah Epidemiologi merupakan matakuliah wajib bagi 
seluruh mahasiswa dan diberikan pada Semester III. Ilmu Epidemiologi 
sangat berhubungan dengan pengumpulan data dan informasi tentang 
penyebaran penyakit serta penelusuran faktor-faktor penyebab 
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penyakit pada masyarakat sebagai dasar perencanaan kesehatan yang 
efektif. Pada matakuliah ini dijelaskan juga tentang survei kesehatan 
gigi sebagai salah satu cara pengumpulan data dalam epidemiologi. 
Sebagai tenaga kesehatan, seorang dokter gigi harus mampu mengetahui 
permasalahan kesehatan gigi di tempat bekerja serta mampu merancang 
usaha perbaikan kesehatan di tempat tersebut. 

79. Manajemen Kesehatan
 Matakuliah Manajemen Kesehatan Gigi dimaksudkan untuk 
meningkatkan kompetensi di bidang manajemen praktik dokter 
gigi, khususnya pengelolaan praktik yang sesuai dengan standar 
pelayanan kesehatan, serta berbagai manajemen pendukung untuk 
mengelola praktik pelayanan kesehatan gigi yang efektif dan efisien, 
seperti perencanaan, manajemen keuangan, manajemen pemasaran 
dan evaluasi program. Matakuliah ini juga memberikan penjelasan 
mengenai perkembangan kebijakan dalam pelayanan kesehatan gigi 
yang akan berdampak pada perencanaan dan pengelolaan praktik 
dokter gigi, seperti asuransi kesehatan dan dokter gigi keluarga. 
Paparan teori disertai penjelasan tentang kebijakan pelayanan serta 
perkembangan dalam manajemen praktik dokter gigi baik yang sifatnya 
lokal maupun internasional akan diberikan dengan maksud agar 
mampu menerapkannya dalam kondisi dan situasi yang bisa dijumpai 
dalam praktik dokter gigi di Indonesia.

80. Etika KG/Hukum KG
 Matakuliah Etika dan Hukum Kedokteran Gigi merupakan 
matakuliah dasar dan wajib yang diberikan pada semester VII. 
Matakuliah ini sangat penting bagi mahasiswa calon dokter gigi yang 
berprofesi sebagai pelayan masyarakat. Materi kuliah meliputi kode 
etik Kedokteran Gigi Indonesia, lafal sumpah dokter gigi, undang-
undang dan peraturan pemerintah yang berlaku yang berkaitan 
dengan tindakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kedokteran 
Gigi serta organisasi-organisasi bidang pergaulan kesehatan. Setelah 
menyelesaikan matakuilah ini, diharapkan nantinya sebagai dokter gigi 
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dalam menunaikan tugas profesi dapat sesuai dengan lafal sumpah dan 
atas dasar Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

81. Agama Islam II
 Matakuliah Agama Islam II merupakan matakuliah wajib bagi 
seluruh mahasiswa FKG UGM yang disampaikan pada semester VIII. 
Pendidikan Agama Islam II atau disebut Pendidikan Agama Islam 
kontekstual membahas tentang syariah-syariah (hukum-hukum) Islam 
yang berhubungan dengan profesi kedokteran gigi di bidang kesehatan 
sebab dokter gigi termasuk tenaga medik dan tenaga kesehatan. Pada 
matakuliah Agama Islam II dibahas tentang: 1. Syariat-syariat Islam 
yang berhubungan dengan profesi kedokteran gigi, yaitu mengenai 
bersikat gigi/siwak, bidang ortodonsi, bidang konservasi gigi yang 
menggunakan bahan tambalan gigi logam mulia.  2 . Syariat-syariat 
Islam yang berhubungan dengan bidang kesehatan, yaitu mengenai 
pendahuluan hakekat manusia, khitan, transfusi arah, dan sumpah 
dokter. Pendidikan Agama Islam II bertujuan untuk memberi bekal 
pengetahuan bagi mahasiswa –mahasiswa muslim (yang sebentar lagi 
menjadi dokter gigi) agar di dalam pengamalan di masyarakat nanti 
selalu ingat dan memahami batasan-batasan hukum Islam,sehingga 
menjadi dokter gigi yang benar-benar Islami.

82. Agama Katholik II
 Tujuan khusus pembelajaran matakuliah Agama Katholik II 
adalah : 1. mendorong peserta kuliah untuk terlibat pada aneka bentuk 
pengembangan iman ( kegiatan kerohanian dan komunitas katholik) 
dan pengembangan masyarakat ( pelayanan dan kepekaan sosial) untuk 
mengembangkan potensi-potensi kepribadiannya, 2. membangun 
suasana dan kondisi yang menggairahkan sehingga proses belajar-
mengajar dapat berlangsung optimal. Matakuliah Agama Katholik II  
lebih menekankan tema-tema: profesi, analisis sosial, pengembangan 
masyarakat, dan kapita selekta. Perkuliahan terdiri dari 3 tahap, yaitu 
: Tahap I Pengenalan/ persiapan, meliputi rencana kuliah, Panggilan 
Allah dan Keterbukaan hati; Tahap II Pengolahan meliputi teoretis 
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dan praktis. Teoretis meliputi tentang manusia yang dipanggil menuju 
kesempuranaan, Yesus Kristus yang menghayati kerajaan Allah, Murid-
murid Yesus Kristus yang mewartakan Kerajaan Allah dalam konteks 
gereja Indonesia, profesi , kecendekiawanan , dan pengembangan 
masyarakat, serta kapita selekta dialog agama, hak asasi manusia dan 
demokrasi. Praktis meliputi  analisis sosial: kajian interdisipliner (moral, 
hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya), Eksposure / mengalami di 
lapangan, Olah pengalaman, dan Pertobatan sejati/ Habitus baru. 
Tahap III Pengendapan dan rencana aksi merupakan rekoleksi/ 
weekend bersama dan paper kelompok.
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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 sebagai Co-assisten, 
Coschap dan Kepaniteraan.

VII

PENDIDIKAN DOKTER GIGI 
JENJANG PROFESI
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 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 utama adalah bidang psikomotor,  akan 
tetapi di bagian tertentu aspek kognitifnya menjadi lebih menonjol. 
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  54 jam atau setara dengan 
10 hari. Secara keseluruhan jumlah sks pada kepaniteraan adalah 30 sks 
yang ditempuh dalam 2,5 semester. Apabila mahasiswa telah melebihi 
batas studi yang sudah ditetapkan yaitu 2 tahun atau 2,5 semester + N, 
maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri atau dikeluarkan. 
Sebelum mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi di FKG 
UGM, mahasiswa akan diberi surat peringatan sebanyak tiga kali. 
Mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran kepaniteraan di 
setiap klinik atau bagian diatur dalam siklus kepaniteraan. 

A. 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 melakukan informed consent.

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 bagian/klinik masing-masing) 
dengan pas foto berwarna dan tulisan nama dengan gelar SKG.
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6. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan ketika bekerja 
merawat pasien di klinik.

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 bagian.

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

B. TATA TERTIB KHUSUS PADA TIAP BAGIAN/KLINIK
 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  3 
sks dengan masa tempuh 30 hari kerja. Dengan adanya kebijakan 
kepaniteraan dengan waktu yang terintegrasi, periode waktu 
kepaniteraan IKGA berintegrasi dengan kepaniteraan Prosthodonti, 
maka masa tempuhnya menjadi 66 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 
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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 didisain 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 
mempunyai kemampuan dalam melakukan perawatan kasus-kasus 
kedokteran gigi anak secara holistik dan selalu berkeinginan untuk 
mengembangkannya.

 Mahasiswa Kepaniteraan  disamping harus mentaati peraturan tata 
tertib umum, juga harus mentaati tata tertib khusus di masing-masing 
bagian/klinik. Adapun tata tertib di setiap bagian/klinik tersebut adalah:

1. Bagian Kedokteran Gigi Anak (KGA)
a. Sebelum menjalani kepaniteraan di klinik mahasiswa wajib 

mengikuti pengarahan dari dosen penanggung jawab kepaniteraan
b. Setiap hari mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir
c. Setiap mahasiswa wajib membawa sendiri instrumen yang telah 

ditentukan dan mensterilkannya sebelum dan setelah dipakai
d. Sebelum melakukan pekerjaan atau perawatan terhadap pasien 

anak, mahasiswa harus sudah mendapatkan inform  a concent 
yang ditandatangani oleh orang tua atau wali pasien

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

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

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

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

j. Setiap akhir stase klinik KGA mahasiswa wajib menyerahkan 
resume kepada koordinator kepaniteraan bagian.

k. Formulir resume hanya sah bila ditanda tangani oleh koordinator 
kepaniteraan bagian.

l. Penggunaan tip-ex ataupun penghapus sejenis pada pengisian 
dan penulisan kartu status tidak diperkenankan; untuk koreksi 
bisa dilakukan dengan mencoret atau dihapus dengan karet 
penghapus.

m. Bekerja dengan hati-hati dan mengutamakan kepentingan pasien

2.  Bagian Konservasi
 Ilmu 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. 
IlmuKonservasi 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 perlindun ganjaringan pendukunggigi serta 
mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut. Ilmu 
Konservasi Gigi Klinik terdiri dari:
a. 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.
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b. Endodontik
 Meliputietiologi, diagnosis, pencegah andan perawatan 
penyakit pulpa gigi dan jaringan periapikal yang disebabkan oleh 
penyakit pulpa.

Tata Tertib : 
a. 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.

b. Sebelum menjalankan kepaniteraan di klinik, mahasiswa 
harus mengikuti pengarahan sistem koas dan semua asistensi 
penyegaran yaitu :  tata cara penulisan kartu rekam medik, topik 
Perawatan Saluran Akar, Restorasi Mahkota Jaket dan restorasi 
dengan Tumpatan Resin Komposit light cured. 

c. Jika tidak hadir LEBIH DARI 25 %, dinyatakan gagal dan harus 
inhal. 

d. Jika meninggalkan klinik kepaniteraan konservasi (home base), 
harus seijin Dosen     Pembimbing Klinik.

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

f. Membawa lembar kain putih berukuran 40 X 40 Cm sebagai alas 
meja alat.

g. Harus membawa BUKU LAPORAN PRAKTIKUM KEPANITERAAN. 
h. Kehilangan/kerusakan peralatan praktikum di klinik, menjadi 

tanggung jawab        mahasiswa.
i. Mahasiswa kepaniteraan, bekerja secara mandiri, bertanggung 

jawab dan bermoral.
j. Jika melakukan PEMALSUAN TANDA TANGAN Dosen 

Pembimbing, semua  hasil  praktikum kepaniteraan dinyatakan 
BATAL/GAGAL dan harus mengulang.
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k. Ujian Kepaniteraan dilaksanakan pada MINGGU TERAKHIR 
siklus kepaniteraan di konservasi.

l. 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. 

m. Ujian dilaksanakan secara lisan dan tertulis. Waktu, Tempat 
dan Dosen Penguji Kepaniteraan, diatur dan ditentukan oleh 
Penanggung jawab Kepaniteraan (setiap kelompok ujian lisan 
minimal 3 orang  mahasiswa dengan 3 orang dosen penguji). 
Ujian tulis diadakan tiap 2 bulan sekali, mahasiswa yang akan 
mengikuti, mendaftar pada koordinator kepaniteraan konservasi 
gigi.

n. Lama waktu untuk INHAL melengkapi kompetensi kasus, 
disesuaikan dengan   macam kasus yang akan dikerjakan di klinik.

o. Sebelum menjalankan praktikum kepaniteraan di bagian 
konservasi gigi, harus        menyatakan kesediaan mentaati semua 
tata-tertib dengan menanda tangani buku Kepaniteraan. 

3. Bagian Prostodonsia
 Kepaniteraan Prostodonsia berupa praktikum klinik Prostodonsia 
dengan requirenment Gigi Tiruan Sebagian (GTS) Resin akrilik 2 sk, 
Gigi Tiruan Cekat (GTC) 1 sks dan Gigi Tiruan Lengkap (GTL) 1 sks, 
jadi jumlah total 4 sks yang harus dikerjakan selama 40 hari efektif di 
klinik prostodonsia, sehingga diharapkan setelah selesai mengerjakan 
reurement kasus prostodonsia dan lulus ujian kepaniteraan diklinik 
Prostodonsia, mahasiswa kepaniteraan dapat bekerja sesuai dengan 
kompetensinya.
a. Mahasiswa harus membawa sendiri alat diagnosa (kaca mulut, 

pinset, ekskavator,sonde) dan alat-alat yang telah ditentukan. 
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b. 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.

c. Indikasi dibatasi maksimal 2 bulan setelah masuk siklus. 
d. Mahasiswa tidak boleh bekerja melewati batas siklus.
e. Mahasiswa inhal tidak boleh bekerja di blok lain. 
f. Harus membawa buku kerja klinik dan setiap tahap pekerjaan 

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

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

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

4. Ilmu Bedah Mulut (IBM)
 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:
a. Memahami relevansi kepaniteraan antara kesehatan gigi dan 

kesehatan umum, dan peranan dokter gigi dalam menunjang 
kesehatan yang optimal 

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

c. Menangani kasus komplikasi anestesi lokal dan eksodonsi
d. Memberikan pertolongan pada kasus kegawatandaruratan medis 

dan melakukan tindakan rujukan
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 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 : 
a. 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

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

c..  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.

d. 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 berisi semua kegiatan 
harian yang dikerjakan selama mengikuti stage di klinik bedah 
mulut sebelum tindakan dibuku requirement

e. Tidak diperkenankan meninggalkan klinik sebelum waktu berakhir 
tanpa ijin Dokter  Jaga.

f.  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
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-  Hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kerja klinik di 
Bedah Mulut. 

 Harus menempuh perpanjangan kepaniteraan setelah siklus 
terakhir dan menulis Karya Tulis ilmiah (KTI), atau skorsing. (sesuai 
rapat dosen) 

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

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

i. Bedah Mulut mempunyai bobot 4  sks ditempuh dalam waktu 40 
hari kerja efektif dengan jumlah minimal 50 skor, dengan kriteria 
sbb :
Skor 1:
1) Eksodonsia akar gigi tanpa komplikasi
2) Alveolectomy ringan 
3) Penegakan diagnosis infeksi tumor jinak, ganas, kista, dan 

perawatannya (pengobatan, merujuk)
4) Asisten operasi residen Bedah Mulut dengan disertai membuat 

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

komplikasi)
2) Penanganan komplikasi eksodonsi dan anastesi lokal: 

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

3) Operculectomy

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

komplikasi
2) Incisi abses subkutan atau submukosa dan perawatannya
3) Reposisi dislokasi TMJ
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4) 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 harus mengerjakan:
1) Odontectomy sebanyak 2 (dua) kali
2) Suturing pada pasien sebanyak 2 (dua) kali
3) Mengikuti semua seminar di Bedah Mulut  selama periode 

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

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

j. Syarat ujian kepaniteraan:
1) Presensi 100% hadir dan telah memenuhi requirement 40 

hari 
2) Memenuhi minimal requirement yang harus dikerjakan di 

kepaniteraan Bedah Mulut.
3) Menyerahkan kelengkapan syarat-syarat ujian kepada 

koordinator kepaniteraan.



134      Fakultas Kedokteran Gigi  UGM

4) Bila belum memenuhi waktu 40 hari  (walaupun requirement 
telah terpenuhi), mahasiswa wajib sebagai asisten resident 
untuk memenuhi hari itu 

k. Kelengkapan syarat-syarat ujian meliputi :
1) Mengumpulkan buku praktikum asli
2) Mengumpulkan bukti seminar yang dijilid menjadi satu, 

meliputi :
a) Journal reading beserta terjemahannya
b) Daftar hadir
c) Notulen seminar

l.  Inhal
 Dilakukan bila mahasiswa tidak memenuhi minimal  
requirement  dan  presensi di Bedah Mulut  (40 hari kerja) 

m. Aturan presensi dan Sanksi
1) Presensi hadir mahasiswa dibatasi sampai dengan jam 9.00, 

lewat jam tersebut dianggap terlambat.
2) 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.

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

4) 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)

5. Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Ilmu 
Kesehatan Gigi Masyarakat (IKGP&IKGM)

a. Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan praktikum sesuai 
tata cara yang disyaratkan.
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b. Sebelum praktikum, mahasiswa harus mengikuti tes masuk 
praktikum (pre test).

c. Lama praktikum di Puskesmas adalah 12 hari kerja efektif, 
sedangkan lama praktikum di Balai Pengobatan Gigi Puskesmas 
adalah 5 hari kerja efektif.

d. 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.

e. 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.

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

g. Inhal untuk praktikum, dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan 
penanggung jawab    praktikum atau ikut siklus berikutnya.

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

i. 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

j. Setelah selesai menjalankan seluruh kegiatan praktikum di Bagian 
IKGP & IKGM, mahasiswa wajib membuat laporan dibimbing 
oleh dosen pembimbing di Bagian IKGP & IKGM.

k. Hal-hal yang belum tercakup dalam tata cara tersebut di atas akan 
diatur kemudian.
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6. Bagian Ortodonsia
a. Presensi 38 kehadiran (100%), kecuali jika sakit harus disertai 

surat keterangan dokter yang merawat.
b. Mengisi daftar hadir 2 (dua) kali sehari, sebelum dan sesudah 

selesai praktikum klinik.
c. Wajib mentaati tata tertib di klinik Ortodontik.
d. Mengerjakan minimal 2 pasien (wajib) dan satu pasien warisan/

lanjutan (apabila ada pasien). Kasus yang dikerjakan adalah 
kasus sederhana (dental) atau kasus skeletal ringan atas ijin dosen 
pembimbing.

e. Membuat laporan pemeriksaan dan perawatan ortodontik dan 
disahkan oleh pembimbing.

f. Membuat buku kegiatan/logbook serta mengisi Rekam Medik 
pasien yang berisi kegiatan sejak indikasi pasien, diskusi dan kontrol 
pasien yang dirawat (kontrol pasien dilakukan setiap seminggu). 
Buku kegiatan/logbook harus disahkan oleh pembimbing.

g. Evaluasi dan ujian kepaniteraan dibagian Ortodonsia dilakukan 
empat kali setahun, yaitu bulan Januari, Maret, Juli dan November. 
Setiap mahasiswa berhak mengikuti evaluasi dan ujian setelah 
memenuhi persyaratan berikut:
1) Log book pasien yang telah disahkan oleh dosen pembimbing
2) Laporan kasus (terdiri dari laporan pemeriksaan dan rencana 

perawatan dan laporan kemajuan perawatan ortodontik) 
yang telah disahkan oleh dosen pembimbing

3) Memenuhi requirement jumlah kontrol
4) Model Studi dan Model Akhir (Step Model)
5) Nilai praktikum minimal 70

7. Bagian Periodonsia
Tata Tertib : 
a. Kepaniteraan di Bagian Periodonsia harus 100% masuk.
b. Tidak masuk lebih dari 6 hari kerja efektif (hari kerja di 

Laboratorium Periodonsia) dinyatakan mengulang dan semua 
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poin yang telah didapat dinyatakan hangus, kecuali sakit (dengan 
keterangan dokter) atau melaksanakan tugas fakultas/universitas.

c. Melengkapi jumlah hari yang kurang, diperbolehkan setelah 
selesai menjalani semua siklus kepaniteraan / masa bebas 
siklus dibuktikan dengan surat persetujuan dari bagian yang 
bersangkutan.

d. Semua item harus diselesaikan selama periode praktikum di 
bagian Periodonsia.

e. Bagi yang tidak bisa menyelesaikan semua tugas di dalam siklus 
yang telah ditentukan, dianggap inhal (diputuskan oleh dosen 
pembimbing kepaniteraannya masing-masing).

f. Tidak diperkenankan memberikan pengobatan gratis / cuma-cuma 
pada pasien.

g. Untuk mengikuti perbaikan nilai harus melakukan pendaftaran 
ulang ke bagian  akademik dan sekretaris bagian dengan 
memberitahukan ke penanggungjawab kepaniteraan dan akan 
dikenakan biaya inhal sesuai aturan yang berlaku.

h. Medical Record dan Informed Consent harus dilengkapi dengan 
benar, apabila ditemukan tidak lengkap dinyatakan drop pekerjaan 
dan presensi pada hari itu dianggap tidak masuk.

i. Wajib mengisi buku kesan-kesan sebagai salah satu syarat untuk 
mengeluarkan nilai akhir.

j. Laporan kasus ditulis tangan dengan tinta biru.

8. Bagian 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 
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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.
a. Tahap Pendahuluan (Introductory period)  meliputi kegiatan 

pengarahan, pretest, pembekalan dan orientasi klinik 
(Observational work shadowing).

b. Kegiatan Rutin meliputi kelola kasus dan supervisi rekam medis.
c. Kegiatan Terpandu meliputi Studi Kasus melalui case-based 

learning (CBL), Journal reading dan pengkayaan (slide lecturing).
d. Kegiatan Mandiri (Independent study)
e. Tahap penutup berupa ujian akhir dengan MCQ (bila 

memungkinkan dengan OSCE)

Tata tertib 
a. Mengikuti prosedur masuk kepaniteraan di IPM yang berlaku. 

Peserta wajib melaporkan diri kepada Koordinator Kepaniteraan 
dengan menunjukkan surat pengantar dari Fakultas. 

b. Peserta wajib mengikuti tahap persiapan kegiatan kepaniteraan, 
meliputi pengarahan koordinator kepaniteraan, pre test, 
pembekalan dan orientasi klinik. Tahap persiapan yang pertama 
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adalah pengarahan dari Koordinator Kepaniteraan. Dalam tahap 
ini, peserta mendapat penjelasan singkat mengenai aktivitas 
kepaniteraan, pembagian pembimbing CBL, journal reading 
dan pengkayaan, serta penjelasan mengenai pengisian logbook 
Kepaniteraan Ilmu Penyakit Mulut. Setelah tahap persiapan 
selesai, peserta wajib menghubungi dosen pembimbing kegiatan 
untuk memperkenalkan diri dan mengatur jadwal kegiatan.

c. Pretest dan pembekalan diberikan oleh dosen yang ditunjuk, dengan 
sebelumnya peserta wajib mengikuti pre test untuk mengetahui 
kesiapan menangani pasien dan guna kelancaran pelaksanaan 
kepaniteraan. Apabila belum memperoleh ijin atau dinyatakan 
memenuhi persyaratan oleh dosen pemberi pembekalan, maka 
peserta belum diijinkan untuk mengelola kasus atau aktivitas 
lain. Bukti peserta telah lolos pretes dan pembekalan adalah 
diterimanya kokar/tanda peserta dari koordinator Kepaniteraan 
Ilmu Penyakit Mulut.

d. Mengikuti semua kegiatan / aktivitas / requirement yang disyaratkan 
termasuk diskusi dan kelola kasus, diskusi dan presentasi CBL 
(Case-Based Learning), diskusi, presentasi dan menghadiri 
journal reading, menghadiri pengkayaan Oral Medicine (Clinical 
enrichment). 

e. Menjalani semua tata tertib yang diatur oleh Bagian.
f. Menandatangani daftar hadir pada waktu datang dan pulang pada 

buku presensi yang disediakan. Peserta wajib mengikuti kegiatan 
kepaniteraan selama 30 hari efektif.

g. Mengisi logbook dan meminta tanda tangan pembimbing klinik/
kegiatan pada hari yang sama setiap kali selesai melakukan 
kegiatan kepaniteraan. 

h. Setiap kali mengerjakan kelola kasus, Rekam Medis RSGM harus 
diisi sesuai aturan yang berlaku dan diselesaikan pada hari yang 
sama (kelengkapan isi rekam medis, peresepan, surat rujuk/konsul 
maupun surat permintaan lab). Setiap kelola kasus yang dikerjakan 
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harus diselesaikan, pembatalan kasus akan mendapatkan sangsi. 
Peserta kemudian menuliskan kelola kasus tersebut dalam Rekam 
Medis OM secara lengkap dan rinci guna keperluan diskusi dan 
persetujuan pembimbing. Untuk kelolosan kelola kasus, peserta 
menuliskan secara ringkas dalam logbook, menuntaskan tugas 
yang diberikan oleh pembimbing klinik (baik dalam bentuk diskusi 
atau ujian). Kelola kasus dianggap sah apabila telah mendapat 
nilai point kelola kasus dan tanda tangan pembimbing klinik.

i. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Kepaniteraan, peserta harus 
lolos evaluasi yaitu memenuhi kehadiran 30 hari efektif, point 
minimal kelola kasus (200 point), bendel RM OM yang telah 
disetujui koordinator kepaniteraan dan ketua bagian, persetujuan 
pembimbing dan bukti laporan aktivitas CBL, persetujuan 
pembimbing journal reading dan presensi kehadiran (min 9x), 
presensi kehadiran pengkayaan/ Slide lecturing (minimal 3x) serta 
tidak meninggalkan tanggungan pinjaman alat/ kerusakan alat 
klinik. Evaluasi dapat dilakukan paling lambat H-1 siklus pada 
pukul 12.00. Apabila peserta tidak lolos evaluasi, maka dapat 
memenuhi rekuiremen dengan inhal pada siklus berikutnya.

j. Apabila lolos evaluasi, peserta wajib mengikuti ujian akhir 
kepaniteraan (Dalam bentuk CBT (computer-based test dengan 
soal berbentuk MCQ). Ujian akhir kepaniteraan regular 
dilaksanakan pada H-1 siklus pukul 14.00. Apabila Peserta tidak 
lulus pada ujian tersebut, maka diberi kesempatan remedi pada 
keesokan harinya atau akhir siklus. Apabila tidak lulus pula saat 
remedi maka peserta diminta untuk inhal pada siklus berikutnya.

k. Peserta inhal wajib melakukan daftar ulang ke Bagian Akademik 
dan melapor pada Sekretaris Bagian dan koordinator kepaniteraan. 
Kesertaan inhal akan dkenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku. 

l. Ujian akhir kepaniteraan untuk peserta inhal diberikan pada 
minggu ke-tiga setiap bulan, atau dapat bersamaan dengan peserta 
regular yang ujian pada minggu tersebut.
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m. Setelah lulus kepaniteraan, peserta pamitan kepada Ketua Bagian 
dan seluruh staf dosen di Bagian IPM dan wajib mengisi buku 
Kesan dan Pesan disertai dengan foto peserta

9. Kerumahsakitan
a. Penanggung jawab Kepaniteraan Kerumahsakitan adalah SMF 

RSUP Dr. Sardjito.
b. Peserta Kepaniteraan wajib mengikuti seluruh kegiatan 

kepaniteraan selama 14 hari, dan 1 hari evaluasi.
c. Wajib mengikuti masa orientasi selama 3 hari penuh, apabila kurang 

tidak diperkenankan mengikuti kepaniteraan kerumahsakitan.
d. Mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Sardjito dan 

FKG UGM.
e. Mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. 

Sardjito.
f. 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.

g. Apabila tidak hadir 3 x berturut-turut tanpa ijin yang sah, dianggap 
gugur.

h. Setiap kelompok diwajibkan menunjuk Ketua kelompoknya 
masing-masing yang bertugas :
1) Mengkoordinir kelompoknya
2) Sebagai penghubung baik dengan FKG UGM maupun 

dengan RSUP Dr. Sardjito.
i. Syarat: menyusun dan mempresentasikan:

1) Satu kasus per 2 orang untuk IPD
2) Satu kasus per kelompok untuk Bedah Mulut
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10. Bagian 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.

Tata Tertib Kepaniteraan Radiologi Klinik
a. Mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar kepada Koordinator 

Kepaniteraan Radiologi Klinik untuk mengikuti Kepaniteraan 
Radiologi Klinik.

b. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan menyelesaikan 
requirements Kepaniteraan Radiologi Klinik dalam waktu 
maksimal 30 jam pada sesi 1 dan 30 jam pada sesi II.

c. Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi lembar presensi kepaniteraan 
setiap kali melakukan kegiatan selama mengikuti Kepaniteraan 
Radiologi Klinik dan mendapat persetujuan dan pembimbing 
Kepaniteraan Radiologi Klinik

d. Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi log book dan mendapatkan 
persetujuan pembimbing setiap selesai melak.ukan kegiatan 
Kepaniteraan Radiologi Klinik.

e. Mahasiswa t idak  diperbolehkan memakai celana jeans, kaos 
oblong, dan sandal selama mengikuti Kepaniteraan Radiologi 
K l in ik .

f. Mahasiswa diwajibkan memakai jas praktikum dengan benar 
selama mengikuti Kepaniteraan Radiologi Klinik
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g. Mahasiswa tidak diperbolehkan berkuku panjang
h. 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 diwajibkan mengikuti inhal.

i. Ujian Kepaniteraan Radiologi Klinik dilaksanakan pada sesi II 
setelah semua requirements terpenuhi. Jika mahasiswa gagal 
dalam ujian tersebut, diwajibkan  mengikuti inhal.

j. Inhal  Kepaniteraan Radiologi Klinik mengikuti aturan yang sudah 
ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan sudah mendafiar 
kepada Koordinator Kepaniteraan Radiologi Klink

k. Untuk keperluan praktikum Analisis Bitemark. mahasiswa 
diwajibkan untuk menyiapkan alat-alat sebagai berikut 
1) .Alal tulis
2) Apel hijau/apel Malang
3) Sliding calliper dengan skala 0.02 mm
4) Model gips rahang atas dan rahang bawah
5) Plastik mika
6) Glassplate
7) Spidol transparan ukuran F

l. Mahasiswa yang berhalangan hadir diharuskan menyerahkan surat 
izin resmi  kepada koordinator Kepaniteraan Radiologi K l i n i k

m. Segala bentuk pelanggaran terhadap tata tertib diatas akan 
dikenakan sanksi
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C. MATRIK REQUIREMENTS PEKERJAAN KEPANI-
TERAAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UGM

No
Kode 

Praktikum
Bagian/Unit
Pelayanan

Jumlah 
Hari

SKS

1 KGK 5903 IKGA 30 3
2 KGK 5905 KONSERVASI 40 4
3 KGR 5904 PROSTODONSIA 40 4
4 KGS 5906 IBM 40 4
5 KGM 5910 IKGM 40 4
6 KGO 5905 ORTODONSIA 30 3
7 KGP 5904 PERIODONSIA 30 3
8 KGI  5904 IPM 30 3
9 KGL 5913 KERUMAHSAKITAN 16 1

10 KGU 5903 RADIOLOGI KLINIK 10 1
JUMLAH Hari 30

Catatan: Satu (1) sks Kerumahsakitan setara dengan 16 hari, karena 
sesuai dengan jam kerja di RSUP Dr. Sardjito yang 
menggunakan 6 hari kerja per minggu.
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REQUIREMENTS PEKERJAAN
TIAP-TIAP BAGIAN/ UNIT PELAYANAN

Bagian IKGA 

Kode
Bagian/Unit 
Pelayanan

Requirements
Jumlah

Kasus
Sks Hari

KGA 5903 IKGA

1. Diagnose 6 3 30

2. Eksodonsi

    -  anestesi CE 2

    -  anestesi infiltrasi 2

    -  anestesi blok n. 
       Alveolaris inferior      

2

3. Opdent gigi decidui

    -  Kelas I / III / V 2

    -   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 
    maintainer warisan

1
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Bagian Konservasi

Kode
Bagian/Unit 
Pelayanan

Requirements
Jumlah

Kasus
Sks Hari

KGK 5905 Konservasi Wajib: 4 40 

1. Resin komposit kavitas 
klas IV/klas II

1

2. Restorasi komposit 
kavitas  klas I/III/V

1

3. Perawatan saluran akar 
tunggal

1

4. Restorasi mahkota jaket/ 
dengan inti pasak

1

5. Proteksi pulpa 1
6. Restorasi amalgam 

kavitas klas I/klas II/ 
klas V. Atau restorasi 
semen ionomer kaca 
kavitas klas I/ klas III/ 
klas V

1

Pilihan:
1. Kaping pulpa 1

2. Tumpatan inlei/ onlei 1

Bagian Prostodonsia

Kode Bagian/Unit 
Pelayanan Requirements Jumlah

Kasus Sks Hari

KGR 5904 Prostodonsia 1. GTC (Gigi Tiruan 
Cekat)

1 4 40

2. GTL (Gigi Tiruan 
Lengkap)

1

3. GTS (Gigi Tiruan 
Sebagian) resin akrilik 
atau GTS Ujung Bebas 
2 sisi

2
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Bagian IBM

Kode Bagian/Unit 
Pelayanan Requirements Jumlah

Kasus Sks Hari

KGS 5906 IBM 1. Eksodonsi akar gigi 
tanpa komplikasi

Skor 1 4 40

2.  Alveolectomy ringan Skor 1

3.  Penegakan diagnosis      
infeksi,tumor 
jinak,ganas,kista 
dan perawatannya 
(pengobatan,   
merujuk)

Skor 1

4. Asisten operasi disertai 
membuat laporan 
operasi     diketahui 
oleh pembimbing     
masing-masing

Skor 1

5. Eksodonsi elemen 
I,C.P (maksila atau 
mandibula tanpa 
komplikasi)

Skor 2

6. Penanganan 
komplikasi     
eksodonsi dan 
anestesi lokal : dry 
socket, shock

Skor 2

7. Operculectomy Skor 2

8. Eksodonsi elemen 
(maksila dan 
mandibula) tanpa    
komplikasi

Skor 3

9. Incisi abses subcutan 
atau submukosa dan     
perawatannya

Skor 3

10. Reposisi dislokasi TMJ Skor 3
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11. Penanganan 
fraktur    alveolus, 
gigi avulsi,gigi 
luksasi akibat trauma     
dengan fiksasi tipe 
ESSIG

Skor 3

12. Semua kasus 
eksodonsi dengan 
komplikasi yang    
harus dikerjakan 
dengan  odontectomy

Skor 4

13. Melakukan suturing Skor 2

14. Seminar di bagian 
Bedah Mulut

5 x

15. Asisten operasi Skor 2

16. Fixasi tipe ESSIG pada 
model

Skor 1

17. Odontectomy dengan 
pembimbing masing-
masing

Skor 2

Bagian IKGM

Kode Bagian/Unit 
Pelayanan Requirements

Jumlah
Kasus

Sks Hari

KGM 5910 IKGM

1. Pembekalan   4 hari 4 40

2. Praktikum di Puskesmas 12 hari

3. Praktikum di BPG 
    Puskesmas

  5 hari

4. Praktikum di RS Tipe B  4 hari

5. Praktikum di RSGM 2 hari

6. Survey lapangan di 
PLKM

4 hari

7. Praktikum UKGS 2 hari

8. Diskusi Kelompok
9. Ujian 

4 hari
3 hari
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Bagian Ortodonsia

Kode Bagian/Unit 
Pelayanan Requirements

Jumlah
Kasus

Sks Hari

KGO 5905 Ortodonsia

Dua pasien Minimal 3 30

1. Indikasi, pemeriksaan 
subjektif/anamnesis, 
pemeriksaan objektif, 
menegakkan diag-
nosis, rencana 
perawatan, prognosis, 
desain alat ortodontik 
lepasan

2 Kasus 
dental

2. Membuat model studi  
(mencetak dan boxing)

3. Membuat laporan

4. Diskusi

5. Membuat alat

6. Insersi alat

7.Kontrol 

Bagian Periodonsia 

Kode
Bagian/Unit 
Pelayanan

Requirements
Jumlah

Kasus
Sks Hari

KGP 5904 Periodonsia

1. Diagnosis 3 3 30

2. Kontrol plak dan DHE 3

3. Skaling manual 4

4. Skaling ultrasonik 5

5. Asisten operator bedah 
perio

3

6. Bedah perio mandiri 1

7. Kontrol pasca bedah 4

8.Reevaluasi 10
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Bagian IPM

Kode MK Bagian Komponen penilaian Besar 
point SKS Lama 

(hari)
KGI 5904 IPM

A. Profesionalisme 3 30

- Presensi

- Kedisiplinan 20 poin

- Sikap dan perilaku

B. Tahap persiapan 6 poin

C. Kelola kasus : berbagai 
lesi oral dengan etiologi 
bervariasi 

30-60 
poin /
kasus

D. 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 min 200 
point
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Bagian Radiologi Klinik 

Kode Bagian/Unit 
Pelayanan Requirements

Jumlah
Kasus

Sks Hari

KGU 5903 Radiologi 
Klinik 

1

1. Asisten radiografer :

-  Periapikal 2

-  Oklusal 1

-  Bitewing 1

-  Ekstraoral 1

2. Pengambilan foto 
rontgen dan prosesing 
radiograf analog 
atau digital 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

-  Kelainan jaringan 
periodontal

2

4. Analisis bite mark 1
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Bagian Kerumahsakitan  

Kode Bagian/Unit 
Pelayanan Requirements

Jumlah
Kasus

Sks Hari

KGL 5913 Kerumahsakitan Pembekalan 3 hari

1. 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

- Kelainan jaringan 
periodontal

2

4. Analisis bite mark        1

Pembekalan 3 hari

a. Administrasi RS  2 hari

b. Medical Record 
rumah sakit

c. Kendali mutu 
pelayanan  
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d. Sistem rujukan etika 
RS

e. Pemeriksaan 
jantung,  paru, hati, 
lien,dan ginjal

8 hari

f. Kondisi normal dan 
tidak normal

g. Evaluasi penderita 
penyakit  jantung, 
paru, hati, lien dan 
darah

h. Manifestasi 
penyakit  jantung, 
paru, hati,lien 
dan ginjal dan 
hemotaksis dalam 
mulut

1 lap/ 
2 orang

i. Pemeriksaan 
penunjang

j. Radiologis paru 

k. Aspek 
stomatognatik 
dalam kedokteran, 
kedokteran gigi 
kehakiman

2 hari

l. Prosedur perawatan 
stomatognatik di 
rumah sakit

2 hari

m. Evaluasi 1 hari
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E. SISTEM UJIAN DAN PENILAIAN AKHIR 

1.  Sistem Ujian Akhir
 Ujian akhir di masing-masing bagian/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 
(25%) + nilai ujian tertulis (25%)

3 PROSTODONSIA Nilai klinik + nilai ujian lisan
2

4 IBM 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 IKGM Nilai ujian pretes (10%) + nilai ujian 
praktikum (45%)
+ nilai ujian bagian (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)

∑sks 
IP =

3. Evaluasi Hasil Akhir Program Kepaniteraan
 Evaluasi hasil akhir program kepaniteraan dilaksanakan setelah 
mahasiswa mengumpulkan 30 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 untuk  inhal secara gratis sebanyak 3 kali.
4. Apabila inhal > 3 kali, maka setiap kali inhal dikenakan biaya 

Rp.75.000,-
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A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi
 Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi pada tahun 2020, mampu 
melaksanakan serta mengembangkan pendidikan dan penelitian 
keperawatan gigi berkualitas internasional serta menghasilkan lulusan 
yang berwawasan global dan berciri profesional, mandiri, mampu 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan, humanis, 
berwawasan kerakyatan, serta mendukung pelayanan kesehatan prima.

VIII

 ILMU KEPERAWATAN GIGI (S1)
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2. Misi
 Misi Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi adalah:

1) Mengembangkan program studi keperawatan gigi sebagai 
pusat unggulan pendidikan perawat gigi Strata 1 di Indonesia;

2) Menghasilkan lulusan berwawasan global dan berciri 
profesional, beretika, beriman, bertakwa, mandiri, serta 
berjiwa kewirausahaan, humanis, dan mampu menguasai 
ilmu pengetahuan  dan teknologi keperawatan gigi;

3) Mengembangkan penelitian di bidang  keperawatan  gigi 
untuk mendukung pendidikan, kemajuan ilmu dan teknologi, 
pelayanan kepada masyarakat, pengayaan budaya bangsa;

4) Mengembangkan inovasi pengabdian kepada masyarakat 
berkolaborasi dengan pendidikan dokter gigi;

5) Mengembangkan kerjasama dalam bidang keperawatan gigi 
dengan lembaga pemerintah & swasta, lembaga pendidikan 
& penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Tujuan
 Menghasilkan sarjana keperawatan gigi dengan ciri-ciri sebagai 
berikut:

1) Menjadi pusat unggulan keperawatan gigi Strata 1 bertaraf 
internasional yang beridentitaskan kerakyatan dan berakar 
pada sosio-budaya Indonesia;

2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi 
akademik profesional bertaraf internasional; 

3) Mengembangkan ilmu dan teknologi keperawatan gigi 
dan pengabdian  di bidang keperawatan gigi yang dapat 
bermanfaat bagi masyarakat; 

4) Mengembangkan jejaring (network) dalam bidang 
keperawatan gigi dengan berbagai institusi, baik di tingkat 
nasional maupun internasional. 
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4. Sasaran
Sasaran 1 :
 Bertujuan menjadikan prodi ini  sebagai pusat unggulan 
keperawatan gigi S1 bertaraf internasional yang beridentitaskan 
kerakyatan dan berakar pada sosio-budaya Indonesia : 
a. Terwujudnya pendidikan keperawatan gigi  S1 yang menjadi  

pusat unggulan di Indonesia;
b. Terwujudnya sistem pembelajaran keperawatan gigi S1 yang 

berkualitas serta mendapat pengakuan secara nasional maupun 
internasional; 

c. Terwujudnya kerjasama (jejaring) yang kuat dengan berbagai 
institusi baik nasional maupun internasional; 

d. Program studi yang selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu 
dan teknologi bidang keperawatan gigi namun tetap  berakar pada 
sosio - budaya Indonesia.

Sasaran 2: 
 Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi akademik 
profesional bertaraf internasional : 
a. Terwujudnya pembelajaran dengan kurikulum berbasis 

kompetensi; 
b. Tercapainya akreditasi inter universitas (AMI) maupun BAN PT;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran guna  

tercapainya standar  kompetensi perawat gigi; 
d. Tercapainya kerjasama antar institusi pendidikan sejenis secara 

nasional maupun internasional.

Sasaran 3:
 Untuk tercapainya pengembangan ilmu dan teknologi  serta 
pengabdian  di bidang keperawatan gigi yang dapat bermanfaat bagi 
masyarakat :
a. Meningkatkan (networking) jejaring dengan  institusi pendidikan 

sejenis baik nasional maupun internasional; 
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b. Berkolaborasi dengan Pendidikan Dokter Gigi  (PDG) untuk 
mengembangkan bentuk pengabdian masyarakat dalam bidang 
kesehatan gigi; 

c. Pertukaran staf pendidik dan mahasiswa  dengan institusi 
pendidikan yang   sejenis  di lingkup internasional. 

Sasaran 4 :
 Untuk pengembangan  jejaring (network) dalam bidang 
keperawatan gigi dengan berbagai institusi, baik di tingkat nasional 
maupun internasional : 
a. Tercapainya kualitas pendidik melalui kerjasama dengan institusi 

pendidikan sejenis  di luar negeri; 
b. Tercapainya transfer kredit antar program studi sejenis baik tingkat 

regional maupun internasional; 

B. 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 Ilmu Keperawatan Gigi 
(PSIKG) di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada pada awal 
setiap tahun akademik atau setiap semester.Setiap mahasiswa yang telah 
terdaftar sebagai mahasiswa PSIKG Fakultas Kedokteran Gigi UGM, 
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).
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1. Sistem Pembelajaran
 Pembelajaran PSIKG di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Gadjah Mada 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 PSIKG didasarkan pada tujuan 
pendidikan, maka proses pembelajaran dikembangkan dan ditekankan 
dengan cara: 
a. Motivasi 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 keperawatan 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 keperawatan  
kedokteran gigi.

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).

2. 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, dan V)
b.  Semester Genap (Semester II, IV, dan VI)
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3. Sistem Kredit Semester (SKS)
a. 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:
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 (sks)
 Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa 
dan beban mengajar bagi dosen memerlukan ukuran. Ukuran 
ini dinyatakan dalam satuan kredit. Karena PSIKG Fakultas 
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Kedokteran Gigi UGM menganut sistem semester, maka satuan 
kreditnya disebut satuan kredit semester dan disingkat sks.

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 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.

d. 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 
keperawatan gigi, menentukan rencana keperawatan gigi, dan 
melakukan tindakan keperawatan gigi 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 
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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.

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. Sistem Ujian

 Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan ujian 
lisan. Cara ujian yang diselenggarakan disesuaikan dengan sifat 
kegiatan pendidikan dan jumlah mahasiswa. 

b. Tujuan Ujian
Ujian dilakukan dengan tujuan untuk:
1) Menilai seberapa besar mahasiswa dapat memahami bahan 

yang  diajarkan atau ditugaskan kepadanya.
2) Mengetahui kemampuan mahasiswa atau kompetensi 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
3) 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:
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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.  Hasil ujian matakuliah yang tidak tercantum 
di dalam KRS dianggap tidak sah dan ujian dianggap batal.

c. Sistem Penilaian
 Penilaian menggunakan sistem penilaian relatif dan absolut 
(PAP). Di dalam kurikulum berbasis kompetensi, maka standar 
penilaian berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan yang 
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 atau bahkan menilai 
patokan tersebut dinilai lulus dan yang belum mencapainya dinilai 
tidak lulus. 

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
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 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.

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.

5. Evaluasi Hasil Studi
a. 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)

sks MKi + sks Pi  
NA MKi =
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Keterangan:
NAMKi : Nilai akhir matakuliah i
MKi : Matakuliah i
NMKi : Nilai matakuliah i
Pi : Praktikum i
NPi : Nilai praktikum i

b. 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:

IP  =
∑ (bobot nilai x sks mata kuliah)

∑sks mata kuliah

 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).

c. Beban SKS tiap semester
 IP setiap semester digunakan untuk menentukan jumlah sks 
yang dapat diambil pada semester berikutnya, dengan pedoman 
sebagai berikut:
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 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

6. Evaluasi Hasil Studi Akhir Semester Keempat
 Pada akhir dua tahun pertama atau semester keempat, terhitung 
mulai saat mahasiswa terdaftar pertama kalinya sebagai mahasiswa 
PSIKG Kedokteran Gigi UGM, hasil studi mahasiswa dievaluasi untuk 
menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat melanjutkan studi atau 
harus meninggalkan fakultas. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di 
PSIKG Fakultas Kedokteran Gigi UGM jika memenuhi persyaratan:
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 PSIKG di Fakultas Kedokteran 
Gigi UGM

7. Evaluasi Hasi Studi Program Studi  
 Evaluasi hasil studi akhir program studi dilaksanakan setelah 
mahasiswa mengumpulkan minimal  144 sks. Mahasiswa dinyatakan 
lulus jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah menempuh semua matakuliah wajib dan pilihan yang 

dipersyaratkan 
b. IPK ≥ 2.00
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c. Jumlah nilai D maksimum 25% dari sks total 
d. Tidak ada nilai E
e. 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.

8.  Predikat Kelulusan 
 Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana pada rapat yudisium. 
Kepada para lulusan diberi predikat kelulusan dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. Lulus dengan pujian atau cum laude diberikan kepada mahasiswa 

yang lulus sarjana dengan: IPK ≤ 3,51 dan masa studi maksimal 
5 tahun  

b. Lulus dengan sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa 
yang lulus sarjana dengan IPK antara 2,76 – 3,50

c. Lulus dengan memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang lulus 
sarjana dengan IPK antara 2.00 – 2.75

9. Pengulangan Matakuliah
 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.

10.  Batas Waktu Studi
 Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 
232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
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dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, batas waktu studi ditempuh 
dalam delapan semester dan selama-lamanya empat belas semester. 
Masa non aktif studi dengan ijin, tidak diperhitungkan sebagai masa 
studi. Apabila setelah dilakukan evaluasi hasi studi, ternyata syarat-
syarat penyelesaian studi tidak terpenuhi, maka mahasiswa yang 
bersangkutan dinyatakan tidak berhasil dan harus mengundurkan diri 
atau dikeluarkan dari PSIKG Fakultas Kedokteran Gigi UGM. 

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.

2) Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa 
baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti akademik.

3) Cuti Akademik wajib mendapat ijin tertulis dari Dekan atau 
Rektor.

4) 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.

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

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

7) 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.
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b. Cuti Akademik Maksimum Dua Tahun
1) Mahasiswa yang hendak mengambil cuti akademik sampai 

dengan dua tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus 
mengajukan surat permohonan kepada Dekan. Demikian 
pula apabila hendak 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 hendak 
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.

c. Cuti Akademik Lebih dari Dua Tahun
1) Mahasiswa yang hendak mengambil 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 hendak 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 dengan cuti akademik tanpa ijin Rektor (mangkir) 
lebih dari dua tahun apabila hendak aktif kembali dan 
diijinkan oleh Rektor, dikenai ketentuan :
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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 yang berlaku saat hendak 
aktif.

d. Syarat Her registrasi Setelah Cuti    
 Mahasiswa dalam kategori berikut ini wajib mengajukan surat 
permohonan aktif kuliah kembali selambat-lambatnya sebulan 
sebelum kegiatan semester bersangkutan dilaksananakan.
1) Mahasiswa dengan cuti akademik kurang atau sama dengan 

empat semester diharuskan melakukan her registrasi dengan 
sebelumnya 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.
2) Mahasiswa dengan cuti akademik lebih dari empat semester 

apabila hendak melakukan herregistrasi dan kegiatan 
akademik, wajib memenuhi persyaratan:
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.
3) Mahasiswa dengan status perpanjangan studi, apabila hendak 

her registrasi wajib memenuhi persyaratan:
a) Membawa kartu mahasiswa terakhir.
b) Membawa surat ijin aktif kuliah kembali dari Dekan/

Rektor.
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c) Membawa surat ijin perpanjangan studi dari Dekan.
d) Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan kategori 

angkatan terbaru.

C. ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1. 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 Universitas Gadjah Mada. Pendaftaran di fakultas 
ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat menentukan matakuliah yang 
hendak diambil dalam semester yang akan berlangsung.

 Pendaftaran ulang wajib dilakukan 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 mendaftar 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 studi maun ulang oleh 
mahasiswa, Fakultas Kedokteran Gigi UGM menyediakan petunjuk 
tertulis dalam bentuk buku Panduan Akademik dan petunjuk tertulis 
lain, antara lain:
a. Kalender akademik.
b. Jadwal kegiatan pendidikan semester yang bersangkutan
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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 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 :
a. Memberi pembimbingan akademik.
b. Mendorong mahasiswa bimbingan untuk menjadi pembelajar 

yang sukses dan berkualitas.
c. Memandu mahasiswa bimbingan untuk membuat perencanaan 

cerdas dalam proses pembelajaran di Universitas Gadjah Mada 
agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang 
telah ditetapkan.

d. Membantu mahasiswa bimbingan agar memiliki kemampuan 
dalam menginternalisasikan nilai – nilai luhur Universitas Gadjah 
Mada.

e. Membantu mahasiwa bimbingann dalam mengembangkan 
karakter intelektual secara terpuji.

f. 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 Panduan 
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 
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Akademik Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Entry KRS dapat dilakukan 
dengan membuka di portal mahasiswa dengan alamat web site: 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.

5. Tata cara Pengisian KRS
 Tata cara pengisian KRS diatur oleh 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.

b. Mahasiwa yang berhak melakukan entry KRS adalah mahasiswa 
yang melakukan he registrasi (daftar ulang), sedangkan bagi 
mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi, saat akan 
melakukan entry KRS akan muncul pemberitahuan bahwa 
mahasiswa tersebut statusnya belum heregistrasi sehingga tidak 
dapat melakukan KRS.

c. Mahasiswa mengisi 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 telah 
ditetapkan 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 dapat 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 
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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.

6.  Pengubahan Rencana Studi
 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 pengisian KRS. Pengubahan 
KRS disetujuai apabila:
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.

7. Pembatalan Matakuliah
 Pembatalan matakuliah yang telah tertulis di dalam KRS dapat 
dilakukan, apabila mahasiswa merasa tidak sesuai atau tidak mampu 
menyelesaikannya dengan baik. Mahasiswa tersebut diberi kesempatan 
untuk membatalkan dengan persetujuan DPA melalui 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.

8. 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.
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 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 akhir semester.

c. Wajib berpakaian rapi,sopan, tidak boleh memakai sandal dan 
kaos oblong selama mengikuti kegiatan akademis.

 Praktikum memerlukan peralatan laboratorium yang 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.
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9. Tata Tertib Ujian
a. Tata Tertib Peserta Ujian 

1) Berpakaian rapi, sopan, dan tidak boleh memakai kaos, jaket, 
sandal.

2) Siap di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian 
berlangsung.

3) Harus membawa Kartu Mahasiswa dan Kartu Peserta Ujian.
4) Tas diletakkan/dikumpulkan di depan/belakang.
5) Selama ujian berlangsung, tidak diperbolehkan membawa 

HP. 
6) Menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah diatur 

oleh panitia.
7) Dilarang menggeser/memindahkan tempat duduk.
8) Menandatangani daftar hadir ujian yang telah disiapkan oleh 

panitia.
9) Mempersilahkan Pengawas Ujian untuk memeriksa Kartu 

Mahasiswa dan Kartu Ujian. 
10) Boleh meninggalkan tempat ujian karena selesai ujian, 

apabila sudah separoh waktu ujian matakuliah yang diujikan.
11) Apabila terlambat lebih dari separoh waktu ujian, tidak 

diperbolehkan mengikuti ujian.
12) Sanggup menerima sanksi apabila terbukti melakukan 

kecurangan (menyontek dsb), yang dilaporkan dalam berita 
acara dan hasil ujiannya dianggap tidak sah.

13) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ujian, akan diatur 
kemudian.

b. Tata Tertib Pengawas Ujian :
1) Pengawas harus datang 5 menit sebelum ujian dilaksanakan, 

dan keluar ruangan setelah ujian berakhir.
2) Selama ujian berlangsung, HP dimatikan/silent.
3) Membagikan lembar soal dan lembar jawaban ujian.
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4) Mengedarkan daftar hadir ujian untuk ditandatangani 
mahasiswa peserta ujian.

5) Mengecek Kartu Mahasiswa dan Kartu Peserta Ujian.
6) Menandatangani Kartu Peserta Ujian.
7) Mencocokkan jumlah mahasiswa yang hadir dengan jumlah 

mahasiswa yang tanda tangan pada daftar hadir ujian.
8) Mengawasi jalannya ujian agar tidak terjadi kecurangan-

kecurangan selama ujian berlangsung, dan melaporkan 
kepada Panitia Ujian.

9) Dilarang berbicara yang dapat mengganggu peserta ujian .
10) Memperbolehkan peserta ujian keluar ruang karena selesai 

ujian, apabila sudah separoh waktu ujian
11) Mengisi berita acara pelaksanaan ujian rangkap dua
12) Mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban ujian 

dicocokkan dengan jumlah mahasiswa yang hadir setelah 
ujian berakhir.

13) Menyerahkan hasil ujian kepada panitia ujian.

10. Skripsi
 Skripsi adalah karya ilmiah yang memuat hasil penelitian sendiri, 
bukan kompilasi (compilation) sitasi (citation) atau hasil penelusuran 
pustaka. Tema skripsi diutamakan berasal dari 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 S-1 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.
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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 harus 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 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:
a. Mahasiswa yang akan menempuh matakuliah skripsi, harus telah 

memenuhi persyaratan untuk skripsi, yaitu:
1) Telah menyelesaikan studi sekurang-kurangnya pada 

semester VI dengan 100 sks. Indeks prestasi kumulatif 
sekurang-kurangnya 2.00, tanpa nilai E. Apabila dipandang 
perlu, masih menjalani semester V dengan 100 sks dengan 
IP kumulatif lebih dari  ≥  3,5 tanpa nilai E atau mahasiswa 
tersebut sedang/sudah mengikuti lomba KTI tingkat nasional 
yang dilakukan oleh PTN.

2) Mahasiswa terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
b. Mahasiswa mengajukan tema penelitian skripsi dan calon dosen 

pembimbing skripsi.
c. Mahasiswa mencantumkan matakuliah Skripsi dalam KRS.
d. Mahasiswa menemui pengelola skripsi di bagian yang dituju 

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 
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skripsi, mahasiswa mengkonsultasikan dosen pembimbing skripsi, 
dan tema penelitian skripsi. Mahasiswa akan memperoleh borang 
usulan skripsi dan kartu pemantauan skripsi. Mahasiswa mengisi 
borang usulan skripsi secara lengkap.

e. Setelah memperoleh dosen pembimbing skripsi, mahasiswa 
menemui dosen pembimbing tersebut untuk mendapatkan 
arahan dan bimbingan dalam penyusunan proposal, pelaksanaan 
penelitian dan penyusunan naskah skripsi.

f. Selama pembimbingan skripsi, mahasiswa wajib membawa 
daftar presensi pemantauan skripsi dan ditandatangani dosen 
pembimbing.

g. 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.

12. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 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 
melaksanakan 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. Pelaksanaan KKN berada di bawah 
koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
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13. Sanksi Pendidikan
 Sanksi Pendidikan adalah ancaman hukuman yang dapat 
dikenakan kepada setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan dalam 
pelaksanaan proses belajar mengajar di Universitas Gadjah Mada.

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

telah terprogram dapat diwujudkan.
b. Terpeliharanya mutu pendidikan dan mendorong mahasiswa 

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

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

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

b. 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 :
a. Sanksi Administratif, bentuk sanksi adminisratif antara lain:

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

2) 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.
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3) Bagi mahasiswa yang terlambat  ujian/salah melihat jadwal 
ujian yang seharusnya, tidak diperkenankan mengikuti ujian 
matakuliah bersangkutan.

4) 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.

b. Sanksi Akademik, bentuk sanksi akademik antara lain :
1) Terlambat melakukan pengisian KRS dalam kurun waktu yang 

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

2) Kelebihan beban studi dari yang telah ditentukan, 
kelebihannya harus dibatalkan sehingga mencapai batas 
beban sks sesuai dengan yang tertera dalam KHS-nya.

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

4) Tidak memenuhi kehadiran kuliah tatap muka minimum 75% 
dalam setiap matakuliah yang diambil, tidak diperkenankan 
mengikuti ujian akhir semester untuk matakuliah yang 
bersangkutan.

5) Melakukan perbuatan curang dalam ujian akhir semester, 
untuk matakuliah yang bersangkutan dinyatakan gugur/tidak 
lulus.

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

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

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

9) Melampaui batas waktu perpanjangan studi yang telah 
diberikan oleh dekan selama dua kali berturut-turut 
dinyatakan mengundurkan diri (drop out)

D. KOMPETENSI LULUSAN 
 Kompetensi yang diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa setelah 
menyelesaikan program pendidikan ilmu keperawatan gigi adalah 
sebagai berikut:

DOMAIN I : Manajemen Praktik dan Administrasi Kedokteran Gigi 

Menerapkan fungsi manajemen dan adminstrasi untuk mendukung 
praktik kedokteran gigi yang efektif dan efisien.

Kompetensi Utama
1. Manajemen Praktik dan Lingkungan Kerja

1.1 Memahami prinsip dasar manajemen asuhan keperawatan 
gigi dan mulut dalam lingkup praktik kedokteran gigi

1.2 Melakukan penataan manajemen asuhan kesehatan gigi serta 
tatalaksana lingkungan kerja praktik kedokteran gigi.

1.3 Melakukan penataan lingkungan kerja praktik kedokteran 
gigi secara ergonomik dan prinsip keselamatan kerja.

DOMAIN II: Profesionalisme 
Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut (preventif, 
promotif kedokteran gigi dan asuhan keperawatan gigi) secara 
profesional sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, 
etika dan hukum yang relevan.
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Kompetensi Utama
2. Etik dan Jurisprudensi

2.1 Bertindak secara profesional dan berdasarkan pada kode etik 
di dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan  gigi dan 
mulut

2.2 Melakukan pelayanan asuhan kesehatan  gigi dan mulut 
sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

2.3 Memahami dan mampu berperilaku yang berkaitan dengan 
etika dan hukum di dalam penyelenggaraan pelayanan 
asuhan kesehatan gigi dan mulut

3.  Analisis informasi kesehatan
3.1 Mengelola informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, 

sistematis dan komprehensif 
3.2 Berfikir kritis dan alternatif dalam mengambil keputusan.

4. Komunikasi
4.1 Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara  

efektif dan bertanggung jawab baik  kepada pasien, keluarga 
atau pendamping pasien teman sejawat, dan profesi 
kedokteran gigi.

4.2 Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 
dan pendidikan kesehatan gigi (DHE) secara efektif dan 
bertanggung jawab baik  secara lisan maupun tertulis dengan  
masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain

5. Hubungan sosio kultural dalam bidang kesehatan gigi dan mulut  
5.1.   Mengelola dan menghargai pasien dengan keanekaragaman 

sosial, ekonomi, budaya, agama dan ras melalui kerjasama 
dengan pasien serta berbagai pihak terkait untuk menunjang 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu
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DOMAIN III: Penguasaan Ilmu Pengetahuan Biomedis, Kedokteran 
Gigi Dasar, Kedokteran Gigi Klinik, Ilmu Keperawatan Dasar 
Memahami Ilmu biomedik, kedokteran gigi dasar, kedokteran gigi klinik, 
ilmu keperawatan dasar yang relevan sebagai dasar profesionalisme 
perawat  gigi 

Kompetensi Utama
6. Ilmu Biomedik

6.1. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 
berdasarkan ilmu pengetahuan  biomedik yg relevan dan 
berbagai data penunjang

7. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar
7.1 Mengetahui prinsip ilmu kedokteran gigi  dasar yaitu biologi 

mulut dan biomaterial kedokteran gigi dalam menunjang 
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

8. Ilmu Kedokteran Gigi Klinik
8.1 Memahami ilmu kedokteran gigi klinik yang relevan untuk 

melakukan  pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang 
efektif dan efisien.

9. Ilmu Keperawatan Dasar  
9.1 Memahami konsep keperawatan
9.2 Memahami kebutuhan dasar manusia

DOMAIN IV : Pemeriksaan Fisik, Sistem Stomatognatik, dan Asuhan 
Keperawatan Gigi dan Mulut 
Melakukan pemeriksaan fisik dan stomatognatik untuk menunjang 
pencapaian kesehatan gigi dan mulut yang optimal, serta melakukan 
asuhan medis keperawatan gigi dan mulut.
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Kompetensi Utama
10. Pemeriksaan Pasien

10.1 Melakukan pemeriksaan fisik dan stomatognatik untuk 
menunjang tercapainya kesehatan gigi dan mulut yang 
optimal 

10.2 Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional

11. Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut
11.1 Melakukan tindakan preventif dan promotif
11.2 Melakukan tindakan asuhan keperawatan gigi
11.3 Berperan sebagai asisten didalam praktik kedokteran gigi
11.4 Melakukan tindakan kuratif terbatas dan dalam pelaksanaan 

tugas limpah
11.5 Kemampuan melakukan rujukan sesuai dengan kewenangannya

DOMAIN V: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 
Menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat  menuju 
kesehatan yang optimal.

Kompetensi Utama
12. Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

12.1 Mengidentifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat

13. Melakukan upaya promotif dan preventif pada masyarakat
13.1 Menggunakan teknologi Informasi untuk kepentingan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat
13.2 Bekerja dalam tim untuk usaha menuju kesehatan gigi dan 

mulut yang optimal
14. Manajemen Perilaku Kesehatan

14.1 Memahami Konsep Perilaku kesehatan individu, keluarga, 
dan masyarakat di Bidang Keperawatan gigi
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E.  KURIKULUM
 Kurikulum S-1 PSIKG dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 
perawat gigi yang dapat sepenuhnya melaksanakan upaya penanganan 
masalah kesehatan gigi masyarakat (UKM) dengan pelayanan 
kesehatan utama (primary health care) maupun usaha pelayanan 
perorangan, yang mampu bersaing di bursa pasaran kerja tingkat 
nasional maupun regional dengan kompetensi utama sebagai dental 
hygienist sekaligus dental assistant. Saat ini, kurikulum PSIKG yang 
digunakan, mengadopsi keilmuwan dental hygiene, yang selanjutnya 
dikombinasikan dengan keilmuwan kedokteran gigi, kedokteran, 
keperawatan, farmasi, psikologi, serta bidang keilmuan lain yang 
disesuaikan arah pendidikan S-1 PSIKG yaitu pada bidang preventif 
dan promotif serta memenuhi kompetensi perawat gigi yang ingin 
dicapai oleh Kementerian Kesehatan RI.

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 
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STRUKTUR MATA KULIAH TIAP SEMESTER

SEMESTER I
No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKU - 1101 Pendidikan Agama I 1-0 1 0
2 KKU - 1102 Pendidikan Pancasila 2-0 2 0
3 KKU - 1103 Pendidikan Kewarganegaraan 2-0 2 0
4 KKU - 1428 Bahasa Inggris 1-0 1 0
5 KKU - 1204 Kimia 1-0 1 0
6 KKU - 1205 Kesehatan Lingkungan 2-0 2 0
7 KKU - 1206 Psikologi Umum 1-0 1 0
8 KKU - 1429 Komunikasi Dasar 1-0 1 0
9 KKU - 1207 Anatomi & Histologi 2-0 2 0
10 KKU - 1430 Sosiologi 1-0 1 0
11 KKU - 1431 Komputer 0-1 0 1
12 KKU - 1432 Filsafat 1-0 1 0
13 KKU - 1208 Gizi 2-0 1 0
14 KKU - 1209 Keperawatan Dasar I 2-0 2 0
Jumlah SKS 20 19 1

SEMESTER II
No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKU - 2210 Biokimia 2-0 2 0
2 KKU - 2211 Anatomi & Faal Oral 2-1 2 1
3 KKU - 2212 Mikrobiologi 2-0 2 0
4 KKU - 2213 Ilmu Kesehatan Anak 1-0 1 0
5 KKG - 2201 Dental Higienis I 1-0 1 0
6 KKU - 2209 Keperawatan Dasar II 2-0 2 0
7 KKU - 2214 Biostatistik 2-0 2 0
8 KKU - 2433 Gerodontologi 2-0 2 0
9 KKG - 2202 Edukasi Kesehatan Gigi I 1-1 1 1

10 KKU - 2428 Bahasa Inggris II 1-0 1 0
Jumlah SKS 18 16 2
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SEMESTER III
No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKG - 3203 Biologi Oral + Imunologi 2-0 2 0
2 KKG - 3204 Radiologi Dental I 1-0 1 0
3 KKU - 3215 Metodologi Penelitian 2-0 2 0
4 KKU - 3216 Kebutuhan Dasar Manusia 1-1 1 1
5 KKG - 3205 Bahan Kedokteran Gigi I 1-0 1 0
6 KKG - 3206 Preventif Dentistri 2-0 2 1
7 KKU - 3217 Epidemiologi 1-0 1 0
8 KKU - 3218 Patologi Klinik 1-0 1 0
9 KKU - 3219 Pengendalian Infeksi I 1-1 1 1

10 KKG - 3307 Promosi Kesehatan Gigi 2-0 2 0
11 KKG - 3202 Edukasi Kesehatan Gigi II 1-1 1 1
12 KKU - 3220 Oral Patologi 1-0 1 0
Jumlah SKS 19 16 3

SEMESTER IV
No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKG - 4319 Asuhan Keperawatan Gilut 

Pasien Khusus
1-0 1 0

2 KKU - 4221 Farmakologi/Farmako Dental 1-0 1 0
3 KKG - 4205 Biomaterial KG II 1-1 1 1
4 KKU - 4222 Manajemen Kesehatan 2-0 2 0
5 KKG - 4201 Dental Higienis   II 1-0 1 0
6 KKG - 4308 Asisten Dental 2-0 2 0
7 KKU -4325 Komunikasi Terapeutik 1-1 1 1
8 KKU - 4219 Pengendalian Infeksi II 1-1 1 1
9 KKU - 4223 Instrumentasi I 2-1 2 1

10 KKG - 4320 Psikologi Klinik Anak 1-0 1 0
11 KKU - 4434 Etika 2-0 2 0
Jumlah SKS 19 15 4

SEMESTER V
No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKU - 5223 Instrumentasi  II 0-2 0 2

2 KKG - 5309 Asuhan Keperawatan Gigi 
Keluarga I 1-0 1 0
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3 KKG - 5310 Pelayanan Asuhan Kesehatan 
Gigi & Mulut I 2-1 2 1

4 KKG - 5311 Manajemen Keperawatan 
Gigi 2-0 2 0

5 KKG - 5312 Asuhan Keperawatan 
Penyakit Mulut I 1-0 1 0

6 KKG - 5313 Asuhan Keperawatan 
Ortodonsia  I 1-0 1 0

7 KKG - 5314 Asuhan Keperawatan 
Prostodonsia I 1-0 1 0

8 KKG - 5315 Asuhan Keperawatan Bedah 
Mulut I 1-0 1 0

9 KKG - 5316 Asuhan Keperawatan 
Konservasi I 1-0 1 0

10 KKG - 5317 Asuhan Keperawatan Gigi 
Anak I 1-0 1 0

11 KKG - 5318 Asuhan Keperawatan 
Periodonsia  I 1-0 1 0

12 KKG - 5204 Radiologi Dental II 1-1 1 1

13 KKU - 5326 Asuhan Keperawatan Rawat 
Inap I 1-0 1 0

14 KKU - 5327 Asuhan Keperawatan Gawat 
Darurat  I 1-0 1 0

Jumlah SKS 19 15 4
SEMESTER VI

No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKU - 6224 Skripsi 4 4 0
2 KKG - 6310 Pelayanan Asuhan Kesehatan 

Gigi dan Mulut II 0-2 0 2

3 KKG - 6315 Asuhan Keperawatan Bedah 
Mulut II 1-0 1 0

4 KKG - 6316 Asuhan Keperawatan 
Konservasi  II 1-0 1 0

5 KKG - 6317 Asuhan Keperawatan Gigi 
Anak II 1-0 1 0

6 KKG - 6318 Asuhan Keperawatan 
Periodonsia II 1-0 1 0
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7 KKU - 6326 Asuhan Keperawatan Rawat 
Inap II 1-0 1 0

8 KKU - 6327 Asuhan Keperawatan Gawat 
Darurat II 1-0 1 0

9 KKU - 6308 Asuhan Keperawatan 
Prostodonsia II 0-1 0 1

10 KKU - 6435 Filsafat Ilmu 1-0 1 0
11 KKG - 6201 Dental Higienis III 0-1 0 1
Jumlah SKS 15 11 4

SEMESTER VII
No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKG - 7312 Asuhan Keperawatan 

Penyakit Mulut   II  
0-2 0 2

2 KKG - 7315 Asuhan Keperawatan Bedah 
Mulut III

0-2 0 2

3 KKG - 7316 Asuhan Keperawatan 
Konservasi  III

0-2 0 2

4 KKG - 7317 Asuhan Keperawatan Gigi 
Anak III

0-2 0 2

5 KKG - 7318 Asuhan Keperawatan 
Periodonsia III

0-2 0 2

6 KKU - 7326 Asuhan Keperawatan Rawat 
Inap  III

0-2 0 2

7 KKU - 7327 Asuhan Keperawatan Gawat 
Darurat III

0-2 0 2

8 KKG - 7337 Ilmu Kesehatan Gigi 
Masyarakat I

0-2 0 2

9 KKG - 7313 Asuhan Keperawatan 
Ortodonsia II

0-2 0 2

10 KKG - 7314 Asuhan Keperawatan 
Prostodonsia III

0-1 0 1

Jumlah SKS 19 0 19
SEMESTER VIII

No Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum
1 KKU - 8535 KKN 3 0 3
2 KKU - 8101 Pendidikan Agama II 1-0 1 0
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3 KKG - 8315 Asuhan Keperawatan Bedah 
Mulut IV

0-1 0 1

4 KKG - 8317 Asuhan Keperawatan Gigi 
Anak IV

0-1 0 1

5 KKG - 8316 Asuhan Keperawatan 
Konservasi IV

0-1 0 1

6 KKG - 8318 Asuhan Keperawatan 
Periodonsia IV

0-1 0 1

7 KKG - 8201 Dental Higienis  IV 0-1 0 1
8 KKG - 8314 Asuhan Keperawatan 

Prostodonsia IV
0-1 0 1

9 KKG - 8320 Asuhan Keperawatan Gigi 
dan Mulut Anak dan Asuhan 
Keperawatan Gigi dan Mulut 
Pasien Khusus 

0-2 0 2

10 KKG-8337 Ilmu Kesehatan Gigi 
Masyarakat II

0-1 0 1

11 KKG-8338 Aplikasi Klinik  Kedokteran 
Gigi Pencegahan 

0-2 0 2

Jumlah SKS 15 1 14
TOTAL SKS 144 92 51
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 POTMAGI adalah singkatan adari Paguyuban Orangtua Mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada. Wadah tersebut 
dibentuk pertama kali tahun 2001 atas kesadaran orangtua/wali 
mahasiswa bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama 
antara fakultas, orangtua mahasiswa dan masyarakat. Oleh karena itu, 
sudah sewajarnya jika orangtua mahasiswa ikut berpartisipasi baik 
langsung maupun tidak langsung dalam mensukseskan pelaksanaan 
Tri Dharma PerguruanTinggi, khususnya di FKG UGM.

 POTMAGI sebagai sebuah lembaga nonformal yang berazaskan 
Pancasila, bertujuan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan 
di bidang kesehatan. POTMAGI bermaksud menigkatkan kerjasama 
para orangtua/wali mahasiswa dan berperan serta membantu fakultas 
demi keberhasilan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. POTMAGI 
berusaha menghimpun pemikiran-pemikiran, sarana, fasilitas, serta 
dana dari orangtua dan lainnya guna membantu pengurus fakultas 
dalam mendidik dan memfasilitasi mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Gigi UGM. Pendidikan tersebut mencakup kurikulum formal dan 
nonformal. Pendidikan nonformal meliputi berbagai kegiatan ekstra 
kurikuler seperti penelitian, olahraga, kesenian, keorganisasian, 
pengabdian pada masyarakat dan sebagainya yang lebih bertujuan 
membekali mahasiswa dalam soft skill.

IX

POTMAGI
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Anggota POTMAGI terdiri dari:
1. Anggota biasa, yaitu setiap orangtua atau wali mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi UGM.
2. Anggota luar biasa, yaitu semua orangtua yang berminat terhadap 

paguyuban ini di luar orangtua 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

 Keberadaan dan peran POTMAGI dirasakan sangat bermanfaat, 
tidak saja oleh pengurus fakultas, melainkan oleh para mahasiswa 
untuk kelancaran berbagai kegiatan. POTMAGI sejak dibentuk hingga 
sekarang sudah ikut andil memberikan bantuan dana terhadap hampir 
setiap kegiatan mahasiswa, bahkan kadang-kadang mengupayakan 
memberikan tambahan fasilitas demi kelancaran proses pembelajaran.
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