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KATA PENGANTAR 
Dengan mengucapkan Puji syukur senantiasa kita penjatkan kehadirat Allah Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, atas ijinnya, sehingga buku KSM IKGM Klinik Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Hang Tuah di RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan. 

Buku KSM IKGM Klinik ini dimaksudkan untuk dapat memberi acuan bagi peserta didik 
selama bekerja di KSM IKGM Klinik RSGM Nala Husada dengan baik.  Sebelum melaksanakan 
Pendidikan kepanitraan klinik di RSGM Nala Husada mahasiswa harus melalui Program Pra 
Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi yang wajib diikuti semua peserta didik yang akan menempuh 
Pendidikan di RSGM Nala Husada.  

Praktik klinik kedokteran gigi bagi Co - Ass (Dokter Gigi Muda) di RSGM Nala Husada harus 
terorganisir dengan baik sehingga semua yang terlibat dalam proses pendidikan ini dapat berperan 
serta secara aktif. Peran serta semua unsur yang terlibat harus didukung dengan pedoman 
pelaksanaan yang jelas dan sesuai standart Rumah Sakit dan Pendidikan. 

Dengan demikian hasil akhirnya pun akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mutu 
pelayanan pendidikan kedokteran gigi di rumah sakit dapat terwujud. Buku KSM IKGM Klinik ini 
bertujuan untuk memandu dalam proses belajar mengajar praktik klinik bagi DPJP, peserta didik dan 
semua unit yang terkait.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun dan membantu 
penyusunan Buku KSM IKGM Klinik di RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah Surabaya. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pendidikan di lingkungan RSGM Nala Husada 
Universitas Hang Tuah.  

Buku ini jauh dari sempurna oleh karena itu masukan atau kritik yang membangun sangat 
diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.  

                       Surabaya, Januari 2022 

                   Dekan         Direktur    

FKG Universitas Hang Tuah               RSGM Nala Husada  
                             

 

 

Dr. Nora Lelyana, drg., M.HKes., FICD    Lita Agustia, drg., M.HKes  
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PROFIL LULUSAN 
DOKTER GIGI 

 

 
 

 

 

 

 

No Profil Lulusan (PPM) Kemampuan yang dimiliki lulusan 

1 Dental Care provider 

Dokter gigi yang mampu menangani pasien secara supervis, sebagai individu dan sebagai 
bagian dari keluarga dan masyarakat, dan yang menyediakan perawatan berkelanjutan 
yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter-pasien yang berdasarkan kepercayaan 
dan saling menguntungkan 

2 Decision maker 
Dokter gigi yang mampu mengambil keputusan melalui penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi kedokteran gigi untuk digunakan dalam mempertinggi pelayanan supervise 
yang layak dan berbiaya murah dan  penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman 

3 Communicator 

Dokter gigi yang mampu menyampaikan pesan untuk meningkatkan gaya hidup yang 
sehat melalui penyuluhan yang efektif dan nasehat yang tepat dalam konteks budaya dan 
ekonomi, dengan demikian supervise pada perorangan maupun kelompok akan 
meningkat dan terjaga  berdasarkan pada penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman 
 

4 Community leader 

Dokter gigi yang mampu mengelola sekelompok masyarakat yang ada di sekitarnya 
melalui upaya komunikasi dengan memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi 
meningkatkan supervise umum serta khususnya pada masyarakat berdasarkan pada 
penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman 
 

5 Manager Dokter gigi yang mampu memimpin dan mengelola unit organisasi dan sumber daya untuk 
mewujudkan pelayanan supervise bagi individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. 

6 Lecturer/ researcher 

Dokter gigi yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki kemampuan literasi di bidang 
science, masyarakat, social dan budaya, serta tehnologi informasi dalam menghadapai 
permasalahan supervise yang kompleks dan dapat bersaing di era global dan mampu 
terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan berdasarkan penguasaan iptek 
kelautan dan kemaritiman 

7 

Creator and supervise  

 

  

Dokter gigi yang memiliki daya kreativitas dan inovasi melalui kepekaan  terhadap 
kebutuhan supervise di lingkungannya serta memikili kreativitas dan inovasi untuk 
membuat perubahan dan solusi untuk meningkatkan derajad supervise masyarakat 
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BEBERAPA  ISTILAH 

 

Evaluasi : adalah penilaian mahasiswa profesi yang 

melaksanakan PKL, dimulai saat mulai hadir 

ditempat PKL, selama menjalani, dan saat akhir 

dari pelaksanaan PKL. 

Hubungan sosio-kultural : adalah relasi yang dilakukan mahasiswa profesi 

terhadap komunitas dengan memperhatikan aspek 

sosio budaya masyarakat setempat. 

IKGM FKG UHT : adalah disiplin ilmu kedokteran gigi masyarakat 

yang menjadi salah satu kurikulum inti dalam 

proses pembelajaran mahasiswa sampai sampai 

lulus tingkat profesi. 

Kampus  : adalah tempat mahasiswa melakukan proses 

belajar mengajar, yakni Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Hang Tuah (FKG-UHT). 

Kegiatan klinik indoor : adalah kegiatan mahasiswa profesi yang dilakukan 

“di dalam” klinik dengan mengutamakan teknik 

komunikasi dan ethical knowledge antara 

mahasiswa dengan pasien, mahasiswa dengan 

mahasiswa, dan mahasiswa dengan dosen.  

Kegiatan klinik outdoor : adalah kegiatan mahasiswa profesi yang dilakukan 

“di luar” klinik RSGM (disekolah atau 

masyarakat) berupa kegiatan edukasi dan 

screnning. 

Komunikasi : adalah interaksi yang dilakukan para pihak 

(komunikator dengan komunikan) dalam 

menyampaikan pesan tertentu. 

Komunikator : adalah pihak yang “mengirim pesan” secara verbal 

atau non verbal terhadap komunikan. 

Komunikan : adalah pihak yang “menerima pesan” secara verbal 

atau non verbal dari komunikator. 
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PKL  : adalah praktek kerja lapangan yang dilakukan 

mahasiswa profesi semester 4 masyarakat, 

dilakukan sesuai dengan kurikulum dan jadwal 

yang diatur sesuai kalender akademik 

Mahasiswa profesi  : adalah mahasiswa semester yang telah tercatat 

mengikuti kepaniteraan klinik di Rumah Sakit 

Gigi dan Mulut (RSGM) Nala Husada, dan sudah 

memperoleh gelar akademik SKG. 

Puskesmas Pesisir : adalah seluruh Puskesmas yang berada diwilayah 

kerja Kabupaten/ Kota jejaring, dengan asumsi 

wilayah terletak didaerah pesisir yang 

mencerminkan karakteristik masyarakat pesisir. 

Puskesmas Perkotaan : adalah seluruh Puskesmas yang berada diwilayah 

Kota Surabaya, dengan asumsi wilayah terletak 

didaerah yang cenderung metropolis dan 

mencerminkan karakteristik masyarakat 

perkotaan. 

RSGM : adalah rumah sakit gigi dan mulut yang digunakan 

mahasiswa menjalani praktek kepaniteraan klinik, 

bertempat di lingkungan Universitas Hang Tuah. 

Sanksi : adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan 

kepada mahasiswa profesi karena tidak mematuhi 

aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan 

PKL. 

Screening siswa : adalah kegiatan pemeriksaan gigi didalam rongga 

mulut pada para siswa (SD, SMP, SMA) dengan 

tujuan untuk memperoleh data OHIS dan DMF 

agar bisa digunakan untuk kepentingan 

pendidikan. 

Screening masyarakat : adalah kegiatan pemeriksaan gigi didalam rongga 

mulut di masyarakat dengan tujuan untuk 
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memperoleh data OHIS dan DMF agar bisa 

digunakan untuk kepentingan pendidikan. 

SPO  : adalah standar prosedur operasional yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa profesi terhadap bidang 

materi mata kuliah tertentu. 

Tata kerja : adalah prosedur yang harus dilaksanakan dan 

ditaati mahasiswa profesi dalam menjalani PKL . 

Tata tertib : adalah segala aturan yang harus ditaati dan bersifat 

mengikat bagi para mahasiswa profesi yang 

sedang menjalani kegiatan praktek klinik IKGM di 

FKG UHT. 

UKGS : adalah kegiatan edukasi dan atau screening siswa 

di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa yang 

menjalani PKL, berkaitan dengan kesehatan gigi 

dan mulut. 

UKGM : adalah kegiatan edukasi dan atau screening di 

lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang menjalani PKL, berkaitan dengan 

kesehatan gigi dan mulut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 Dinamika pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam memenuhi 

supervise gigi dan mulut, hendaknya menjadi perhatian serius bagi dokter gigi. 

Secara khusus pada supervi supervise9 kedokteran gigi yang secara langsung 

bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan sebagai produk akhir supervise9. 

 Kebutuhan masyarakat atas layanan supervise gigi dan mulut, tidak sekedar 

menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit saja, melainkan sudah bergeser 

kepada kebutuhan bagaimana penyakit tersebut disembuhkan oleh dokter gigi dan 

bagaimana cara melayaninya. Cara memberikan layanan kepada masyarakat 

(pasien) merupakan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh setiap dokter gigi, 

sehingga proses layanan tersebut dapat memuaskan pasien (patient satisfaction). 

Ada perubahan nilai bahkan kultur masyarakat tentang kebutuhan layanan dokter 

gigi yang semula bersifat supervise9r (artinya pasien diharuskan menuruti perintah 

dokter gigi dalam proses penyembuhan), berubah kearah transaksional (artinya 

pasien berhak menentukan jenis dan cara pengobatan yang diyakini dapat 

menyembuhkan berdasarkan transaksi atau kesepakatan antara pasien dengan 

dokter gigi). Dalam situasi seperti ini, maka posisi pasien terjadi peningkatan status 

menjadi subyek dan tidak sekedar obyek yang harus mentaati segala perintah dokter 

gigi. 

 Sebagai dasar dan upaya memenuhi kebutuhan dokter gigi yang mempunyai 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka bidang Ilmu Kesehatan 

Gigi Masyarakat (IKGM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, 

mengutamakan konsentrasi proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa 

area kompetensi, sebagai berikut: 

a. Profesionalisme, bahwa mahasiswa sebagai calon dokter gigi seharusnya 

mempunyai kemampuan technical skill yang memadai sebagai kompetensi 

dasar yang harus dimiliki. Kemampuan ini disetarakan dengan kemampuan 

secara medis teknis yang dimiliki oleh dokter gigi dalam upaya 

mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimilikinya untuk memberikan layanan 
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supervise kepada masyarakat sebagai pasien. Sikap profesionalisme yang 

demikian hendaknya dipahami oleh seluruh dokter gigi, bahwa pola super 

dan pola tindak harus sesuai dengan standar operasional prosedur dan 

standar operasinal perawatan bidang kedokteran gigi. Hal ini menjadi 

penting diperhatikan dan dilaksanakan, agar risiko terjadinya kesalahan 

supervis (mal praktik) dapat diminimalkan atau bahkan jika perlu harus 

dihindari. 

b. Pemeriksaan fisik secara umum dan superv stomatognatik, bahwa 

mahasiswa sebagai calon dokter gigi seharusnya mempunyai kemampuan 

memeriksa pasien secara intra oral dan ekstra oral dengan cermat disertai 

ketelitian yang tinggi. Kemampuan melakukan pemeriksaan fisik ini 

penting diperhatikan, karena akan menentukan ketepatan diagnosis yang 

akan dtegakkan. Karenanya untuk mendukung ketepatan diagnosis, maka 

seorang dokter gigi juga harus memiliki kemampuan melakukan anamnesis 

yang memadai. Kelihatannya anamnesis ini merupakan hal yang sederhana, 

namun perlu kecermatan dokter gigi dalam melakukannya. Tidak sekedar 

melihat keluhan sakit gigi yang diderita pasien, melainkan juga harus 

memperhatikan keadaan umum pasien, antara lain meliputi aspek supervise 

(latar belakang penyakit akut dan atau khronis), status superv (tingkat 

superv yang menjadi latar belakang pasien, misalnya birokrat, usahawan, 

pendidik, pelajar dan mahasiswa), atau masyarakat biasa), budaya 

(karakteristik yang dimiliki pasien secara individu berdasarkan asal – usul 

atau golongan masyarakat dimana pasien berasal). 

c. Kesehatan gigi dan mulut masyarakat, bahwa mahasiswa sebagai calon 

dokter gigi seharusnya mampu melakukan identifikasi, merumuskan, 

menganalisis, dan menyelesaikan masalah supervise gigi dan mulut yang 

terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan melalui 

berbagai pendekatan disiplin ilmu kedokteran gigi masyarakat, antara lain: 

epidemologi, manajemen supervise, perilaku supervise, supervise 

lingkungan, ilmu gizi, demografi, sosio – budaya, dan berbagai disiplin ilmu 

lainnya yang terkait dengan masalah supervise gigi masyarakat. Bahwa 

supervise gigi masyarakat merupakan bidang studi yang terintegrasi dengan 
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berbagai bidang disiplin ilmu, sehingga setiap masalah supervise gigi dan 

mulut masyarakat diselesaikan secara lintas disiplin ilmu dan komprehensif. 

Perspektif ini hendaknya dipahami secara baik oleh dokter gigi dengan 

harapan setiap menghadapi masalah supervise gigi dan mulut tetap 

memperhatikan berbagai hal dalam penyelesaiannya. 

d. Manajemen praktek kedokteran gigi, bahwa mahasiswa sebagai calon 

dokter gigi seharusnya sejak awal memahami bahwa layanan supervise gigi 

dan mulut merupakan supervis jasa. Artinya layanan supervise gigi dan 

mulut merupakan interaksi antara dokter gigi dengan pasien dengan 

memperhatikan beberapa aspek yang terkait dengan produk (jasa) yang 

dihasilkan. Tujuan akhir layanan jasa adalah memuaskan kebutuhan 

pelanggan, yakni terpenuhinya keinginan pelanggan sesuai harapannya.   

Untuk meraih gelar profesi dokter gigi, mahasiswa diharapkan mampu 

mengaplikasikan teori selama kuliah, dengan tindakan nyata saat jenjang 

Pendidikan Profesi Dokter Gigi sesuai kompetensi seorang dokter gigi.  
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BAB II 

   PENDIDIKAN  PROFESI  DOKTER  GIGI BIDANG ILMU 

KESEHATAN GIGI MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA 

 

2.1. TATA TERTIB 

2.1.1 Ketentuan Umum 

a. Mahasiswa profesi, adalah mereka yang telah tercatat mengikuti 

kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) 

NALA HUSADA.  

b. Mahasiswa profesi yang akan mengikuti PKL dan diklinik RSGM  

harus memenuhi persyaratan: Telah dinyatakan lulus S1- 

Kedokteran Gigi (SKG).  

c. Seluruh mahasiswa profesi  mempunyai hak yang sama dan 

terdistribusi  secara merata mengikuti kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) Profesi Dokter Gigi Bidang Ilmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat.   

d. Seluruh mahasiswa profesi yang melaksanakan kegiatan  profesi 

Dokter Gigi Bidang Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat wajib 

melaksanakan tata tertib yang berlaku di tempat mahasiswa 

bertugas (baik di dalam RSGM atau di luar RSGM). 

e. Seluruh mahasiswa profesi yang melaksanakan kegiatan  profesi 

Dokter Gigi Bidang Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat wajib 

menggunakan identitas (ID card, jas dokter muda/ almamater). 

f. Mahasiswa profesi yang melaksanakan kegiatan  profesi Dokter 

Gigi Bidang Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dinyatakan lulus 

jika sudah menyelesaikan seluruh kegiatan dan administrasi PKL 

1 dan 2. 
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2.1.2 Ketentuan Khusus 

a. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi 

Dokter Gigi Bidang Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat terbagi 

dalam 2 semester  yaitu semester 3 (PKL 1) dan semester 4 (PKL 

2). 

b. PKL 1 : 1 SKS (18 kali tatap muka).   

PKL 2 : 2 SKS (36 kali tatap muka). 

c. PKL 1 dilaksanakan di RSGM Nala Husada dan institusi 

pendidikan atau kelompok  masyarakat area Surabaya Timur.  

d. Bentuk kegiatan PKL 1 adalah dental anamnesis, pendidikan 

kesehatan gigi secara personal, survey kesehatan gigi dan 

pendidikan kesehatan gigi di masyarakat. 

e. Mahasiswa dinyatakan lulus PKL 1 bila sudah menyelesaikan 

seluruh requirement PKL 1, melakukan rekap nilai dan 

menyerahkan seluruh laporan (portofolio) kepada Kepala 

Departemen IKGM FKG UHT 

f. PKL 2 dilaksanakan di Puskesmas wilayah  pesisir. 1 mahasiswa 

menempati 1 Puskesmas pesisir. 

g. Bentuk kegiatan PKL 2 adalah melakukan survey, problem 

solving dan manajemen kesehatan. 

h. Mahasiswa dinyatakan lulus PKL 2 bila sudah menyelesaikan 

seluruh kegiatan PKL 2, melakukan presentasi, rekap nilai dan 

menyerahkan seluruh laporan (portofolio) kepada Kepala 

Departemen IKGM FKG UHT 

i. Penentuan anggota masing-masing kelompok mahasiswa dan 

penetapan Puskesmas, Wilayah, atau Sekolah  ditentukan secara 

adil dan proporsional oleh Kepala Departemen IKGM FKG-

UHT. 

j. Pada setiap akhir PKL, mahasiswa profesi harus melakukan 

presentasi dan menyerahkan “Laporan Kegiatan (Portofolio)” 

yang diserahkan kepada: Kepala Laboratorium IKGM  dan 

instansi terkait.  
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k. Setiap kegiatan harian PKL 1 dan 2 wajib dituliskan dalam 

logbook profesi dan ditandatangani oleh pembimbing PKL. 

 

2.2 WAKTU PELAKSANAAN 

a. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi Dokter Gigi 

Bidang Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat terbagi dalam  2 semester  yaitu 

semester 3 dan semester 4. 

b. PKL 1 : Semester 3 (1 SKS) 

PKL 2 : Semester 4 ( 2 SKS) 

c. Tata cara pengaturan jadwal pelaksanaan setiap kelompok dilakukan oleh 

Kepala Departemen IKGM FKG UHT dengan melakukan koordinasi 

dengan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini. 

d. Jadwal akan diumumkan melalui komting angkatan dan ditempelkan 

melalui papan pengumuman profesi. 

e. PKL 1  : 

• Pertemuan 1 :  Pembekalan 

• Pertemuan 2 – 17  :  Diskusi dan menyelesaikan requirement 

• Pertemuan 18 : Menyelesaikan requirement, deadline 

pengumpulan laporan dan rekap nilai akhir 

PKL 1 

f. PKL 2 : 

• Pertemuan 1 – 2 :  Pembekalan 

• Pertemuan 3 – 28 :  PKL di Puskesmas kota 

• Pertemuan 29 – 34 :  Revisi laporan dan rekap nilai  

 

2.3. TATA KEJA DAN PERIJINAN 

a. Selama menjalani tugas PKL di RSGM, Sekolah, dan dalam lingkungan 

Masyarakat, mahasiswa profesi harus mengikuti peraturan jam kerja dan 

peraturan lainnya dari instansi yang bersangkutan. 

b. Mahasiswa profesi semester 3 diwajibkan melakukan kegiatan edukasi 

dan atau screening yang dilaksanakan di sekolah, atau lingkungan 

masyarakat setempat yang menjadi obyek kegiaatn. 
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c. Selama melaksanakan tugas PKL, maka mahasiswa profesi dibawah 

tanggung jawab langsung oleh Kepala Sekolah, atau pejabat wilayah 

setempat artinya setiap aktifitas yang dilaksanakan mahasiswa profesi 

harus sepengetahuan dan seijin Pejabat yang bersangkutan.  

d. Apabila mahasiswa profesi meninggalkan kegiatan PKL karena menderita 

“sakit”, maka harus ada surat keterangan dokter yang berkompeten dan 

diketahui, divalidasi oleh Pembimbing Akademik dari Departemen IKGM 

FKG UHT.  

e. Apabila mahasiswa profesi meninggalkan kegiatan PKL karena  “alasan 

tertentu”, misal: kepentingan keluarga, maka harus ada surat  izin tertulis 

yang ditujukan kepada Kepala Sekolah atau Pejabat Wilayah setempat 

dengan tembusan kepada Kepala Departemen IKGM FKG UHT. 

Keputusan mengijinkan dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Pejabat 

Wilayah setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Kepala 

Departemen IKGM FKG UHT. 

f. Jika mahasiswa profesi mengajukan permohonan ijin karena “benar-benar 

sakit” yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter, dan berdasarkan 

keterangan dokter bisa melakukan pekerjaan tapi bersifat ringan, maka 

mahasiswa profesi yang bersangkutan “diberi kewajiban melakukan 

aktifitas didalam lingkup yang lebih ringan” tanpa harus mengikuti 

kegiatan lapangan yang terlalu berat. 

g. Jika mahasiswa profesi mengajukan permohonan ijin karena “alasan 

tertentu” yang dibuktikan oleh surat ijin tertulis kepada Kepala Sekolah 

atau Pejabat Wilayah, maka mahasiswa profesi yang bersangkutan “diberi 

ijin” selama 1 (satu) hari kerja. Apabila mahasiswa profesi meninggalkan 

kegiatan PKL lebih dari yang ditentukan, maka ada konsekuensi akademik 

yang ditetapkan oleh Kepala Departemen IKGM FKG UHT. 

h. Apabila mahasiswa profesi meninggalkan kegiatan PKL “tanpa izin”, 

maka yang bersangkutan memperoleh sanksi akademik sampai 

kemungkinan dinyatakan “tidak lulus” yang ditetapkan oleh Kepala 

Departemen IKGM FKG UHT. 
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i. Bagi mahasiswa yang dinyatakan “tidak lulus” dalam melaksanakan PKL, 

maka mahasiswa yang bersangkutan diberi peluang mengikuti kegiatan 

PKL pada tahun berikutnya.  

 

2.4 EVALUASI 

2.4.1 Pembimbing dan Kriteria Penilaian 

a.  Evaluasi terhadap mahasiswa profesi dilakukan oleh Pembimbing 

Lapangan dari Kepala Sekolah atau Pejabat Wilayah setempat, dan 

Pembimbing Akademik dari Dosen IKGM FKG UHT. 

b. Kegiatan Penilaian terhadap mahasiswa profesi meliputi: 

1. Penilaian kinerja individu 

2. Kerjasama tim 

3. Kemampuan komunikasi 

4. Kemampuan manajerial 

5. Penilaian etika dan etiket 

6. Evaluasi berdasarkan laporan kegiatan PKL 

2.4.2 Jenis Ujian 

a. Ujian  Portofolio  

Ujian portofolio adalah ujian dalam bentuk presentasi untuk 

menguji kegiatan kerja lapangan yang merupakan hasil kerja 

individu (logbook kegiatan kerja lapangan, narasi tugas yang berisi 

permasalahan atau kasus, pekerjaan yang telah dilakukan, hasil 

pekerjaan serta pembahasannya) dalam rangka meningkatkan 

profesionalsime. 

Materi ujian adalah keseluruhan laporan tahap kerja lapangan 

dengan waktu 30 menit. Laporan adalah kumpulan pengalaman 

belajar selama mengikuti Praktek kerja Lapangan IKGM yang 

disusun setelah kegiatan PKL selesai meliputi: 

1. Logbook kegiatan kerja lapangan 

2. Narasi tugas yang berisi permasalahan/ kasus 

3. Pekerjaan yang sudah dilakukan 

4. Hasil pekerjaan/ proyek 
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5. Pembahasan 

b. Ujian Profesi 

Mahasiswa dapat mengikuti ujian profesi IKGM apabila telah 

menyelesaikan requirement PKL 1 dan 2 dengan nilai minimal B 

dan telah melakukan rekap nilai. 

 

2.5. PELANGGARAN DAN SANKSI 

2.5.1    Pelanggaran 

a. Pelanggaran Sedang 

1. Melakukan tindakan kedokteran gigi di Sekolah atau di 

Masyarakat yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Mempromosikan produk kesehatan (multilevel marketing) 

kepada siswa atau masyarakat. 

b.  Pelanggaran Berat 

1.  Melampaui batas kewenangan Kepala Sekolah atau Pejabat 

Wilayah setempat dalam melakukan tindakan edukasi dan atau 

screening. 

2. Melampaui batas kewenangan Kepala Sekolah atau Pejabat 

Wilayah setempat dalam pengambilan keputusan dalam 

melakukan tindakan edukasi dan atau screening. 

2.5.2 Sanksi 

Sanksi terberat adalah “tidak lulus” dan harus mengulang pada PKL tahun 

berikutnya. 

Membuat surat pernyataan  bermeterai cukup, tidak mengulangi kembali 

perbuatan yang telah dilakukannya, ditujukan kepada Kepala 

DepartemenIKGM FKG – UHT. 
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BAB III 

KURIKULUM  PENDIDIKAN  PROFESI  DOKTER  GIGI 

 

3.1 Tujuan Pembelajaran 

Seluruh proses pembelajaran yang dilaksanakan, maka hasil yang 

diperoleh diharapkan mahasiswa mampu memenuhi beberapa kompetensi, 

sebagai berikut: 

Domain I: Profesionalisme 

Melakukan praktik bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian dan 

kompetensi yang dimilikinya, bertanggung jawab secara pribadi dan institusi, 

nilai kesejawatan dan kolegialitas antar superv supervise18r18 supervise, 

etika supervise yang berlaku dilingkungan komunitas kedokteran dan 

supervise, dan melakukan pekerjaan berdasarkan aturan hukum yang relevan. 

1. Etik dan Jurisprudensi 

1.1 Menerapkan etika kedokteran gigi serta hukum yang berkaitan 

dengan praktek kedokteran gigi secara professional: 

   1.1.1 Menerapkan etika kedokteran gigi secara supervise18r18 

(C2,     P3, A2). 

   1.1.2 Menjaga kerahasiaan profesi dalam hubungannnya dengan 

    teman sejawat, staf, dan pasien (C2, P3, A2). 

   1.1.3 Membedakan hak dan kewajiban dokter dan pasien (C1, P2, 

     A2). 

1.2 Melakukan pelayanan supervise gigi dan mulut sesuai dengan kode 

etik: 

   1.2.1 Memberikan pelayanan kedokteran gigi yang manusiawi 

    dan komprehensif (C2, P2, A2). 

   1.2.2 Menjaga hubungan terbuka dan jujur serta saling  

    menghargai dengan pasien, pendamping pasien dan  

    sejawat (C2, P2, A2). 

   1.2.3 Memperkirakan keterbatasan kemampuan diri untuk  

    kepentingan rujukan (C2, P2, A2). 
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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 supervise19r1919e, 

pelanggaran   superv, disiplin dan hukum diberlakukan bagi 

profesi      kedokteran gigi berdasarkan 

ketentuan hukum yang      berlaku (C1, 

P1, A1). 

   1.3.2 Memahami peraturan dan perundang-undangan yang 

    berkaitan dengan praktik kedokteran gigi Indonesia (C1, P1,

    A1). 

   1.3.3 Mengetahui pemanfaatan jalur organisasi profesi (C1, P1 

     A1). 

 

2. Analisis Informasi Kesehatan secara Kritis, Ilmiah dan Efektif 

2.1 Menganalisis secara kritis kesahihan informasi: 

   2.1.1 Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk mencari 

    informasi yang sahih secara supervise19r19 dari berbagai 

  supervis (C2, P2, A2). 

   2.1.2 Menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk menilai 

    informasi yang sahih secara supervise19r19 dari berbagai 

  supervis (C2, P2, A2).    

2.2 Mengelola informasi supervise secara ilmiah, efektif, sistematis dan 

komprehensif: 

   2.2.2 Menyajikan karya ilmiah supervise secara lisan dan tertulis 

     (C1, P1, A1). 

2.3 Berfikir kritis dan alternatif dalam mengambil keputusan: 

   2.3.1 Menyusun pemecahan masalah berdasarkan prioritas (C2,  

    P2, A2). 

2.4 Menggunakan pendekatan evidence-based dentistry dalam 

pengelolaan supervise gigi dan mulut: 
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2.4.1 Menapis sumber rujukan yang sahih untuk kepentingan 

peningkatan kualitas pelayanan supervise gigi dan mulut (C2, 

P3, A2). 

   2.4.2 Menggunakan informasi supervise secara supervise20r20 

untuk    kepentingan peningkatan kualitas pelayanan 

supervise gigi    dan mulut (C2, P2, A2). 

 

3. Komunikasi 

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 supervise 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 supervise 

    gigi dan mulut yang mereka kemukakan (C3, P3, A3). 

 

4. Hubungan Sosio-Kultural dalam Bidang Kesehatan Gigi dan Mulut 

4.1 Mengelola dan dan menghargai pasien dengan keanekaragaman 

superv, ekonomi, budaya, agama dan ras melalui kerjasama dengan 

pasien dan berbagai pihak terkait untuk menunjang pelayanan 

supervise gigi dan mulut yang bermutu: 

4.1.1 Memahami adanya keanekaragaman superv, ekonomi, 

budaya, agama dan ras berdasarkan asal usul pasien (C3, P3, 

A3). 

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 supervise gigi dan mulut (C3, P3, 

A3). 
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Domain III: Pemeriksaan Fisik secara umum dan Sistem Stomatognatik 

Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis, dan supervis rencana perawatan 

untuk mencapai supervise gigi dan mulut yang prima melalui supervis 

supervise, preventif, kuratif dan supervise21r2121e. 

9. Pemeriksaan Pasien 

9.2 Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara professional: 

9.2.1 Menerapkan sikap saling menghargai dan saling percaya 

melalui komunikasi yang efektif dan efisien dengan pasien 

dan atau pendamping pasien (C2, P3, A3). 

9.2.2 Menganalisis perilaku pasien yang memerlukan perawatan 

khusus secara supervise21r21 (C2, P2, A2). 

9.2.3 Mengidentifikasi kondisi psikologis dan superv ekonomi 

pasien berkaitan dengan penatalaksanaan lebih lanjut (C2, P2, 

A2). 

11. Rencana Perawatan 

11.1 Mengembangkan, mempresentasikan dan mendiskusikan rencana 

perawatan yang didasarkan pada kondisi kepentingan dan 

kemampuan pasien: 

11.1.2 Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan dan 

kecemasan pasien yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perawatan (C1, P2, A1). 

11.1.3 Merencanakan pelayanan preventif berdasarkan analisis 

risiko penyakit (C2, P2, A2). 

 

Domain V: Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 

Menyelenggarakan upaya supervise masyarakat menuju supervise gigi dan 

mulut yang prima.  

14. Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat 

14.1 Mendiagnosis masalah supervise gigi dan mulut masyarakat 
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14.1.1 Menilai supervise gigi dan mulut masyarakat dengan 

menggunakan data hasil survei, data epidemologi dan 

evidence-based dentistry (C2, P2, A2). 

14.1.2 Mengidentifikasi superv risiko yang berkaitan dengan 

masalah supervise gigi dan mulut masyarakat (C2, P2, A2). 

14.1.3 Merencanakan program supervise gigi dan mulut masyarakat 

berdasarkan prioritas masalah (C3, P3, A3). 

14.2 Melakukan upaya supervise dan perventif pada masyarakat 

14.2.1 Mengkomunikasikan program supervise gigi dan mulut 

masyarakat (C3, P3, A3). 

14.2.2 Menerapkan strategi supervise dan preventif supervise gigi 

dan mulut masyarakat (C3, P3, A3). 

14.2.3 Menganalisis program supervise gigi dan mulut masyarakat 

yang telah dilaksanakan (C3, P3, A3). 

14.3 Mengupayakan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan 

supervise masyarakat: 

14.3.1 Memahami penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi 

untuk program supervise gigi dan mulut masyarakat (C2, P3, 

A2). 

14.3.2 Memahami penggunaan teknologi informasi untuk 

penelusuran informasi dan sumber belajar di bidang 

supervise gigi dan mulut masyarakat (C2, P3, A2). 

14.3.3 Memahami penggunaan teknologi informasi untuk 

pengumpulan dan pengolahan data di bidang Kesehatan gigi 

dan mulut masyarakat (C2, P3, A2). 

14.4 Bekerja dalam tim serta membuat jejaring kerja (networking) yang 

efektif dan efisien dalam usaha menuju supervise gigi dan mulut 

yang optimal. 

14.4.1 Melakukan kerjasama dengan tenaga supervise dan 

masyarakat, dalam upaya mencapai supervise gigi dan mulut 

masyarakat yang optimal (C3, P3, A3). 
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14.4.2 Melaksanakan jejaring kerja dalam pelaksanaan program 

supervise gigi dan mulut masyarakat (C3, P3, A3). 

14.4.3 Melakukan kerjasama dan jejaring kerja dengan masyarakat, 

dan instansi terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

(C2, P2, A2). 

 

15. Manajemen Perilaku 

15.1 Memahami konsep perilaku supervise individu dan masyarakat di 

bidang kedokteran gigi. 

15.1.1 Mengidentifikasi perilaku supervise individu, keluarga, dan 

masyarakat di bidang supervise gigi dan mulut (C2, P2, A2). 

15.1.2 Memotivasi perilaku hidup sehat individu, keluarga, dan 

masyarakat di bidang supervise gigi dan mulut (C2, P2, A2). 

15.1.3 Menerapkan metode pendekatan untuk mengubah perilaku 

supervise gigi dan mulut individu serta masyarakat (C2, P2, 

A2). 

15.1.4 Membuat penilaian perubahan perilaku supervise gigi dan 

mulut individu serta masyarakat (C2, P2, A2). 

15.1.5 Mampu menjabarkan upaya mengubah kebiasaan 

masyarakat dari berorientasi kuratif menjadi preventif (C2, 

P2, A2). 

 

Domain VI: Manajemen Praktek Kedokteran Gigi 

Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi. 

16. Manajemen Praktik dan Lingkungan Kerja 

16.1 Menata manajemen praktik serta tata laksana lingkungan kerja 

praktik kedokteran gigi. 

16.1.1 Memahami manajemen praktik dan tata laksana sesuai 

standar pelayanan kedokteran gigi (C3, P3, A3). 

16.1.2 Membuat perencanaan praktek kedokteran gigi yang efektif 

dan efisien (C3, P3, A3). 
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16.1.3 Menjelaskan pengorganisasian dalam menjalankan praktek 

(C3, P3, A3). 

16.1.4 Menjelaskan cara memantau dan mengevaluasi praktek (C3, 

P3, A3). 

16.2 Menata lingkungan kerja kedokteran gigi secara ergonomic dan 

prinsip keselamatan kerja 

16.2.1 Menjelaskan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan 

prinsip ergonomis (C3, P3, A3). 

16.2.2 Menerapkan prinsip supervise dan keselamatan kerja (C3, P3, 

A3). 

16.2.3 Mengelola dampak praktek terhadap lingkungan sekitar (C2, 

P2, A2). 

16.3 Menerapkan prinsip dasar pengelolaan praktek dan hubungannya 

dengan aspek superv 

16.3.1 Melakukan prosedur perawatan gigi yang tepat Bersama-

sama dengan tenaga medis lainnya (C3, P3, A3). 

16.3.2 Melakukan komunikasi secara efektif dan bertanggung 

jawab secara lisan maupun tulisan dengan tenaga supervise, 

pasien, dan masyarakat (C2, P2, A2). 

 

3.2 Sasaran Pembelajaran 

Merupakan penjabaran secara detail dari tujuan akhir modul, berdasarkan 

domain, kompetensi utama dan kompetensi penunjang dari ilmu kedokteran 

gigi masyarakat yang seharusnya mampu dikuasai oleh mahasiswa. 

1. Mampu melakukan layanan supervise gigi dan mulut masyarakat dengan 

mendiagnosis masalah berdasarkan data survei, data epidemologi, dan 

evidence-based dentistry, serta superv risiko yang mungkin terjadi 

sekaligus membuat perencanaan program berdasarkan prioritas masalah. 

2. Mampu melakukan layanan supervise gigi dan mulut masyarakat dengan 

melakukan upaya supervise dan preventif berdasarkan strategi yang telah 

diprogramkan dan selanjutnya menganalisis hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 
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3. Mampu melakukan layanan supervise gigi dan mulut masyarakat dengan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pengkayaan 

pengumpulan dan pengolahan data. 

4. Mampu melakukan layanan supervise gigi dan mulut masyarakat dengan 

bekerja dalam tim dan membuat jejaring kerja secara efektif dan efisien 

dengan tenaga supervise yang lain, masyarakat, dan berbagai instansi 

terkait. 

5. Mampu memahami konsep perilaku supervise secara individu maupun 

kelompok dalam masyarakat dengan cara melakukan identifikasi, 

memberikan motivasi, dan menilai perubahan perilaku dari berorientasi 

kuratif menjadi preventif. 

6. Mampu memahami manajemen praktek kedoktern gigi serta 

penatalaksaan dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, sampai cara memantau dan melakukan evaluasi. 

7. Mampu melakukan penataan lingkungan kerja sesuai dengan prinsip 

supervise dan keselamatan kerja. 

8. Mampu menerapkan prinsip dasar serta pengelolaan praktek dengan cara 

berkomunikasi secara efektif dan efisien antara dokter gigi, pasien, dan 

tenaga supervise lainnya. 

 

3.3 Strategi Pembelajaran 

1. Komunikasi 

Melakukan proses pembelajaran komunikasi dengan cara 

memahami dasar-dasar komunikasi, karakteristik komunikasi, fungsi 

komunikasi, konteks komunikasi, dan model komunikasi sehingga 

mahasiswa mampu memahami secara substansial makna komunikasi dan 

dapat melakukannya dalam praktek keseharian. 

Pembelajaran dilakukan dengan cara membentuk beberapa 

kelompok diskusi berdasarkan jumlah mahasiswa dan jumlah materi 

diskusi sesuai dengan jumlah tatap muka yang tersedia. Setiap kelompok 

melakukan presentasi sesuai dengan materi yang telah disiapkan, 
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sedangkan kelompok lainnya sebagai peserta diskusi berkewajiban 

mengkritisi materi presentasi tersebut. 

Dosen sebagai supervise26r berkewajiban memberikan klarifikasi 

dari materi yang menjadi bahan diskusi mahasiswa, sehingga mahasiswa 

memahami masalah pembelajaran sesuai dengan garis besar pokok 

pembelajaran. 

2. Perilaku 

Melakukan proses pembelajaran tentang konsep dasar perilaku 

individu sampai dengan kelompok dalam masyarakat. Memberikan unsur 

utama pembelajaran perilaku yang terdiri dari aspek kognitif (cognitive), 

afektif (affective), dan psikomotor (psychomotor). 

Pembelajaran dilakukan dengan cara membentuk beberapa 

kelompok diskusi berdasarkan jumlah mahasiswa dan jumlah materi 

diskusi sesuai dengan jumlah tatap muka yang tersedia. Setiap kelompok 

melakukan presentasi sesuai dengan materi yang telah disiapkan, 

sedangkan kelompok lainnya sebagai peserta diskusi berkewajiban 

mengkritisi materi presentasi tersebut. 

Dosen sebagai supervise26r berkewajiban memberikan klarifikasi 

dari materi yang menjadi bahan diskusi mahasiswa, sehingga mahasiswa 

memahami masalah pembelajaran sesuai dengan garis besar pokok 

pembelajaran. 

3. Manajemen Praktek 

Melakukan proses pembelajaran bagi mahasiswa dalam membuat 

disain praktek perseorangan dengan memperhatikan aspek fisik tempat 

layanan sampai dengan aspek pemasaran, sehingga layanan dokter gigi 

tersebut dikenal oleh masyarakat dan dapat meraih pelanggan yang setia 

(loyalitas pelanggan). Aspek fisik sebagai tangible unit hendaknya 

didisain sedemikian rupa sehingga sehingga menciptakan kesan pada 

pasien menjadi nyaman, dan menimbulkan rasa percaya bagi pasien 

bahwa layanan dokter gigi yang diterimanya memberikan garansi 

kesembuhan. Demikian pula aspek pemasaran merupakan hal penting 

yang harus diperhatikan. Bahwa layanan dokter gigi tidak sekedar 
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bersikap pasif untuk menunggu kedatangan pasien, melainkan harus 

bersikap pro-aktif menghadirkan pasien secara dinamis. Salah satu aspek 

yang harus diperhatikan adalah bauran pemasaran yang terdiri dari: (1) 

promotion, sebagai upaya memperkenalkan diri kepada calon pelanggan 

(pasien) melalui berbagai pemanfaatan media dan sarana komunikasi 

lainnya; (2) product, sebagai hasil layanan jasa dokter gigi hendaknya 

mempunyai nilai kompetitif sehingga mampu bersaing dengan produk 

sejenis yang dihasilkan dokter gigi lainnya; (3) price, asas penetapan 

harga dari layanan jasa dokter gigi adalah kepercayaan yang diberikan 

pasien kepada dokter gigi. Semakin besar kepercayaan yang diberikan 

pasien kepada dokter gigi, maka transaksi layanan harga menjadi lebih 

mudah; (4) place, merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan 

karena menyangkut akses (accesability) dan kemudahan dalam menuju 

lokasi layanan praktek dokter gigi.  



 

28 

 

BAB IV 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  (SPO) 

 

1. SPO tentang Asesmen Komunitas 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 150,   

Surabaya 60111 

Telp/ Fax: 031-5912191 

 

ASESMEN  KOMUNITAS 

 

No. Dokumen 

01/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 2 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018  

 

Ditetapkan Kepala Departemen 

Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 

 

Aulia Dwi M, drg., M.Kes 

Pengertian                           : Suatu penilaian yang komprehensif status kesehatan dari 

suatu komunitas dalam hubungannya dengan lingkungan 

sosial, fisik dan biologis. 

 Tujuan                                : Untuk menentukan permasalahan yang ada, menentukan 

sumber daya yang tersedia dan menetapkan prioritas untuk 
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merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

kesehatan oleh dan untuk masyarakat. 

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa sebelum mereka melakukan 

aktifitas  PKL, sehingga mahasiswa benar-benar mengetahui 

tugas dan tanggung jawabnya selama menjalankan praktek 

kerja di lapangan. 

 Tugas                                    : Individu atau Kelompok 

 Prosedur                               : 1. Membentuk tim atau individu yang diberi tugas 

melakukan asesmen komunitas. 

2. Melakukan identifikasi masalah dengan memanfaatkan 

data kesehatan dari komunitas (data sekunder) 

3. Melakukan rekapitulasi permasalahan berdasarkan 

sumber data yang diperoleh dan selanjutnya di validasi. 

4. Mengumpulkan pengambilan data secara langsung dalam 

komunitas (data primer) 

5. Melakukan tabulasi silang dengan cara mengombinasikan 

data kesehatan yang sudah tersedia (data sekunder) dengan 

data yang diambil secara langsung dalam komunitas (data 

primer). 

6. Menentukan prioritas masalah. 

7. Menentukan akar masalah 

8. Menentukan alternatif pemecahan masalah, dan 

pembuatan komendasi atas solusi dari masalah tersebut. 

9. Mengembangkan rencana kegiatan kesehatan komunitas 

berdasarkan masalah yang ditemukan 

10. Pembuatan laporan 

 

 Jenis Kasus                          : Kasus yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama 

kesehatan gigi dan mulut. 
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 Metode                                 : Pengamatan, Wawancara  

 Unit Terkait                           : 1. Puskesmas   

2. Instansi terkait (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan) 

3. Tokoh formal dan informal dari masyarakat 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam PKL di 

Sekolah atau di masyarakat 
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2. SPO  tentang Edukasi Kesehatan Gigi Siswa   

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

EDUKASI  KESEHATAN  GIGI  SISWA   

 

No. Dokumen 

02/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 3 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Aulia Dwi Maharani, drg., M.Kes 

Pengertian                              : Suatu kegiatan pemberian informasi tentang kesehatan gigi 

dan mulut pada siswa seolah  secara sederhana agar mudah 

dipahami dan dilaksanakan dalam praktek sehari-hari 

dirumah dan dilingkungan sekolah. 

 Tujuan                                   : Untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan gigi dan 

mulut kepada para siswa sekolah  sebagai upaya promotif dan 

preventif agar tidak terjadi sakit gigi yang serius.  

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa sebelum mereka melakukan 
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aktifitas  PKL di sekolah, sehingga mahasiswa benar-benar 

mengetahui tugas dan tanggung jawabnya selama menjalankan 

praktek kerja di lapangan di sekolah tersebut. 

 Tugas                                    : Dilakukan secara individu dan atau kelompok, dimana setiap 

mahasiswa memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut 

dalam kelas. 

 Prosedur                               : 1. Menentukan waktu/ jadwal pemberian edukasi sesuai 

dengan waktu yang tersedia mahasiswa diklinik dan 

kompromi waktu dengan sekolah yang bersangkutan. 

2. Mengajukan permohonan ke sekolah yang bersangkutan. 

3. Menentukan kelompok mahasiswa yang akan 

memberikan edukasi yang ditetapkan oleh Kepala 

Departemen IKGM FKG UHT secara begiliran dan 

terencana. 

4. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa di kampus 

sebelum mereka terjun dilapangan tentang materi edukasi. 

5. Mahasiswa melakukan simulasi tentang materi edukasi di 

kampus. 

6. Mahasiswa berangkat ke sekolah yang menjadi sasaran 

secara bersama-sama. 

7. Pada kesempatan pertama, mahasiswa diterima oleh 

Kepala Sekolah atau yang mewakili dengan menyerahkan 

surat tugas. 

8. Pada kesempatan tersebut Kepala Sekolah diharapkan 

menjelaskan tentang kondisi dan status kesehatan gigi 

siswa (sesuai dengan data yang mungkin dimilikinya) 

yang menjadi binaannya. 

9. Setelah selesai edukasi, mahasiswa menjelaskan keadaaan 

kesehatan gigi dan mulut dihdapan para guru sekolah. 

10. Mahasiswa perlu menyampaikan rekomendasi terhadap 

siswa yang bermasalah dengan kesehatan gigi dan mulut, 

dan memberikan solusi pengobatannya. 
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11. Alternatif solusi pengobatan antara lain: dilakukan di 

RSGMP FKG UHT, Puskesmas terdekat, atau ke dokter 

gigi praktek. 

12. Berperilaku sopan dan santun saat berada dalam 

lingkungan sekolah yang bersangkutan. 

13. Membuat laporan dari hasil edukasi yang telah 

dilaksanakan. 

 Jenis Kasus/Edukasi                : 1. Cara menggosok  gigi 

2. Waktu menggosok gigi 

3. Menghindari makanan yang merusak gigi 

4. Kebiasaan berkumur setelah makan 

5. Kebiasaan buruk yang merusak gigi 

6. Kunjungan ke dokter gigi 

7. Penyakit- penyakit gigi 

8. Bau Mulut  

 Metode                                 : Pemeriksaan rongga mulut dan ceramah disertai alat peraga. 

 Unit Terkait                           : 1. Dinas Pendidikan Kecamatan. 

2. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan 

3. Para guru yang siswanya diberi edukasi 

 Waktu Pelaksanaan            : Bisa 1 (satu) hari atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan 

mahasiswa dalam setiap kelompok. 
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a. SPO tentang Oral Screening Siswa Sekolah 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

PENAPISAN / SCRENNING  

 SISWA (SD / SMP / SMA) 

 

No. Dokumen 

03/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 4 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Aulia Dwi Maharani, drg., M.Kes  

Pengertian                              : Suatu kegiatan pemeriksaan gigi didalam rongga mulut 

terhadap kelainan jaringan keras gigi dan jaringan lunak sekitar 

gigi pada siswa sekolah yang dilakukan pemeriksaan.  

 Tujuan                                   : Untuk melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif terhadap kelainan gigi dan jaringan sekitar gigi dan 

perlu perawatan lebih lanjut.  
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 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa sebelum mereka melakukan 

aktifitas  PKL di sekolah, sehingga mahasiswa benar-benar 

mengetahui tugas dan tanggung jawabnya selama menjalankan 

praktek kerja di lapangan di sekolah tersebut. 

 Tugas                                    : Dilakukan secara kelompok, dimana setiap kelompok 

mahasiswa melakukan pemeriksaan didalam rongga mulut dan 

mencatat OHI-S maupun DMF sekaligus maloklusi menurut 

klasifikasi Angle. 

 Prosedur                               : 1. Menentukan waktu/jadual screening dengan Sekolah (SD/ 

SMP/ SMA) yang bersangkutan. 

2. Mengajukan permohonan ke Sekolah yang bersangkutan. 

3. Menentukan kelompok mahasiswa yang akan melakukan 

screnning yang ditetapkan oleh Kepala Departemen IKGM 

FKG UHT secara begiliran dan terencana. 

4. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa di kampus 

sebelum mereka terjun dilapangan tentang materi 

screening. 

5. Mahasiswa melakukan simulasi tentang screening  di 

kampus. 

6. Mahasiswa berangkat ke Sekolah yang menjadi sasaran 

screening secara bersama-sama. 

7. Pada kesempatan pertama, mahasiswa diterima oleh Kepala 

Sekolah atau yang mewakili dengan menyerahkan surat 

tugas. 

8. Pada kesempatan tersebut Kepala Sekolah diharapkan 

menjelaskan tentang kondisi dan status kesehatan gigi siswa 

(sesuai dengan data yang mungkin dimilikinya) yang 

menjadi binaannya. 

9. Setelah selesai screening, mahasiswa menjelaskan 

keadaaan kesehatan gigi dan mulut dihadapan para guru 

sekolah. 
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10. Mahasiswa perlu menyampaikan rekomendasi terhadap 

siswa yang bermasalah dengan kesehatan gigi dan mulut, 

dan memberikan solusi pengobatannya. 

11. Alternatif solusi pengobatan antara lain: dilakukan di 

RSGMP FKG UHT, Puskesmas terdekat, atau ke dokter 

gigi praktek. 

12. Berperilaku sopan dan santun saat berada dalam lingkungan 

sekolah yang bersangkutan. 

13. Membuat laporan dari hasil screnning yang telah 

dilaksanakan. 

 Jenis Pemeriksaan                : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Sekolah Dasar, meliputi: 

1. Persistensi. 

2. Gigi lubang pada fase gigi bergantian. 

3. Gigi dengan indikator fissure sealant. 

 

Siswa Sekolah Menengah Pertama, meliputi: 

1. Gigi lubang dengan karies reversibel atau ireversibel. 

2. Plak 

3. Kalkulus 

4. Gigi hilang 

5. Gigi tak beraturan (maloklusi) 

 

Siswa Sekolah Menengah Atas, meliputi: 

1. Gigi lubang dengan karies reversibel atau ireversibel  

2. Plak 

3. Kalkulus 

4. Gigi hilang 

5. Gigi tak beraturan (maloklusi) 

6. Penyakit periodontal 

 Metode                                 : Pemeriksaan rongga mulut (intra oral dan ekstra oral) 

menggunakan instrument dasar (kaca mulut, sonde, pinset, dan 

alkohol). 
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 Unit Terkait                           : 1. Dinas Pendidikan Kota Surabaya 

2. Dinas Pendidikan Kecamatan. 

3. Kepala Sekolah Dasar  yang bersangkutan. 

4. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan 

5. Kepala Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan 

6. Para guru /wali kelas yang siswanya di screenning. 

 Waktu Pelaksanaan            : Antara 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari sesuai jumlah 

siswa yang diperiksa setiap kelompok 
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b. SPO tentang  Screening Masyarakat 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

PENAPISAN / SCRENNING  

 MASYARAKAT 

 

No. Dokumen 

04/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 3 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Aulia Dwi Maharani, drg., M.Kes  

Pengertian                              : Suatu kegiatan pemeriksaan gigi didalam rongga mulut 

terhadap kelainan jaringan keras gigi dan jaringan lunak sekitar 

gigi pada masyarakat.  

 Tujuan                                   : Untuk melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif terhadap kelainan gigi dan jaringan sekitar gigi dan 

perlu perawatan lebih lanjut.  
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 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa sebelum mereka melakukan 

aktifitas  PKL di sekolah, sehingga mahasiswa benar-benar 

mengetahui tugas dan tanggung jawabnya selama menjalankan 

praktek kerja di lapangan di sekolah tersebut. 

 Tugas                                    : Dilakukan secara kelompok, dimana setiap kelompok 

mahasiswa melakukan pemeriksaan didalam rongga mulut dan 

mencatat OHI-S maupun DMF sekaligus maloklusi menurut 

klasifikasi Angle. 

 Prosedur                               : 1. Menentukan waktu/ jadwal screnning dengan masyarakat. 

2. Mengajukan permohonan melalui pejabat  yang terkait. 

3. Menentukan kelompok mahasiswa yang akan melakukan 

screening di masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala 

Departemen IKGM FKG UHT secara begiliran dan 

terencana. 

4. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa di kampus 

sebelum mereka terjun dilapangan tentang materi 

screening. 

5. Mahasiswa melakukan simulasi tentang screening  di 

kampus. 

6. Mahasiswa berangkat ke lokasi wilayah yang menjadi 

sasaran screening secara bersama-sama. 

7. Pada kesempatan pertama, mahasiswa diterima oleh Pejabat 

Setempat atau yang mewakili dengan menyerahkan surat 

tugas. 

8. Pada kesempatan tersebut Pejabat yang bersangkutan 

diharapkan menjelaskan tentang kondisi  dan perilaku 

masyarakat  tentang kesehatan gigi dan mulut. 

9. Setelah selesai screening, mahasiswa menjelaskan 

keadaaan kesehatan gigi dan mulut dihadapan masyarakat. 
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10. Mahasiswa perlu menyampaikan rekomendasi terhadap 

masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan gigi dan 

mulut, dan memberikan solusi pengobatannya. 

11. Alternatif solusi pengobatan antara lain: dilakukan di 

RSGM Nala Husada, Puskesmas terdekat, atau ke dokter 

gigi praktek. 

12. Berperilaku sopan dan santun saat berada dalam lingkungan 

masyarakat. 

13. Membuat laporan dari hasil screening yang telah 

dilaksanakan. 

 Jenis Pemeriksaan                : 

 

 

 

 

1. Persistensi. 

2. Gigi lubang pada fase gigi bergantian. 

3. Gigi dengan indikator fissure sealant. 

4. Gigi lubang dengan karies reversibel atau ireversibel. 

5. Plak 

6. Kalkulus 

7. Gigi hilang 

8. Gigi tak beraturan (maloklusi) 

9. Penyakit periodontal. 

 Metode                                 : Pemeriksaan rongga mulut (intra oral dan ekstra oral) 

menggunakan instrument dasar (kaca mulut, sonde, pinset, dan 

alkohol) . 

Sasaran masyarakat,terdiri dari: anak-anak, remaja, dewasa, 

dan lanjut usia. 

 Unit Terkait                           : 1. Pejabat setempat (RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan) 

2. Tokoh informal di masyarakat. 

 Waktu Pelaksanaan            : Antara 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari sesuai jumlah 

masyarakat yang diperiksa setiap kelompok. 
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c. SPO tentang Evaluasi Mahasiswa Saat Edukasi Dan Skrining di 

Sekolah (SD/SMP/SMA) 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

EVALUASI  MAHASISWA SAAT EDUKASI DAN 

SKRINING DI SEKOLAH 

 

No. Dokumen 

04/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 3 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Aulia Dwi Maharani, drg., M.Kes  

Pengertian                              : Suatu penilaian yang komprehensif berkaitan dengan kinerja 

mahasiswa profesi selama mengikuti praktek kerja lapangan di 

sekolah (SD/ SMP/ SMA). 

 Tujuan                                   : Menguji kemampuan mahasiswa profesi dalam melakukan 

komunikasi dan edukasi serta pemeriksaan rongga mulut ke 

siswa sesuai kaidah ilmu kedokteran gigi masyarakat. 
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 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa sebelum mereka melakukan 

aktifitas  PKL, sehingga mahasiswa benar-benar mengetahui 

tugas dan tanggung jawabnya selama menjalankan praktek 

kerja di lapangan. 

 Tugas                                    : Individu atau Kelompok 

 Prosedur                               : a. Evaluasi terhadap mahasiswa profesi (semester 9) 

dilakukan oleh Pembimbing Lapangan dari Kepala 

Sekolah/ Guru setempat yang ditunjuk, dan Pembimbing 

Akademik dari Dosen IKGM FKG UHT. 

b. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pendidikan serta maksud dan tujuan diadakannya praktek 

kerja lapangan. 

c. Kegiatan Penilaian terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

selama masa kerja PKL, meliputi: 

1. Penilaian kinerja individu, terdiri dari:  

1.1 tepat waktu hadir, yakni hadir sesuai dengan waktu 

yang telah di sepakati dengan pihak sekolah yang 

digunakan PKL. 

1.2 kesiapan materi edukasi (termasuk alat peraga jika 

ada), yakni membuat draft materi edukasi yang akan 

disampaikan. 

1.3 kelengkapan alat pemeriksaan rongga mulut, yakni 

membawa hand instruments (kaca mulut, pinset, 

dan sonde) termasuk bahan asepsis. 

1.4 jumlah siswa yang diedukasi atau di skrining, yakni 

siswa yang diberi penyuluhan dan dilakukan 

pemeriksaan rongga mulut. 

1.5 tabulasi data, yakni melakukan pengumpulan data 

atas pekerjaan yang telah dilakukan dan selanjutnya 

disimpan dalam buku kegiatan mahasiswa. 
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2. Kerjasama tim, terdiri dari:  

2.1 taat dan peduli pada kebutuhan tim, yakni sepakat 

menjalankan komitmen yang telah dibuat bersama-

sama dalam satu tim. 

2.2 tidak mementingkan diri sendiri, yakni sebagai 

anggota sebuah tim harus mampu bekerjasama 

dalam melakukan pekerjaan demi keberhasilan 

sebuah tim. 

3. Kemampuan komunikasi, terdiri dari:  

3.1 komunikasi dengan siswa, yakni kemampuan 

mahasiswa saat melakukan interaksi dengan siswa 

ketika edukasi dan atau saat melakukan pemeriksaan 

rongga mulut. 

3.2 komunikasi dengan guru, yakni kemampuan 

mahasiswa saat melakukan interaksi dengan guru 

sekolah saat akan melakukan edukasi atau 

pemeriksaan rongga mulut. 

3.3 komunikasi dengan sesama mahasiswa, yakni 

kemampuan mahasiswa saat melakukan interaksi 

dengan sesama mahasiswa dalam sebuah tim. 

4. Kemampuan manajerial, terdiri dari:  

4.1 membagi tugas pribadi, yakni kemampuan 

mahasiswa saat menetapkan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) masing-masing individu dalam pekerjaan 

selama menjalankan tugas. 

4.2 mengelola audience, yakni kemampuan mahasiswa 

saat akan melakukan edukasi atau pemeriksaan 

rongga mulut siswa dalam suasana yang kooperatif. 

5. Penilaian etika dan etiket, terdiri dari:  

5.1 menyampaikan informasi dengan benar, yakni saat 

mahasiswa melakukan edukasi dan skrining harus 
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disampaikan secara benar sesuai dengan kaidah ilmu 

kedokteran gigi. 

5.2 sikap saat berhadapan dengan siswa, yakni saat 

mahasiswa melakukan edukasi dan skrining harus 

dilakukan dengan mengutamakan asas kesopanan 

dan kepatutan. 

6. Laporan yang dibuat mahasiswa berdasarkan data yang 

diperoleh selama melakukan edukasi dan atau skrining 

di sekolah. 

 Jenis Kasus                          : Edukasi dilakukan sesuai materi berkaitan dengan kesehatan 

gigi masyarakat, dan skrining dilakukan sesuai format 

pemeriksaan yang telah disiapkan. 

 Metode                                 : Penyuluhan dan pemeriksaan  

 Unit Terkait                           : Sekolah yang ditunjuk melakukan kerjasama dengan FKG -

UHT. 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang tersedia sesuai kompromi 

jadual antara sekolah dengan FKG-UHT. 
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6. SPO tentang Evaluasi Anamnesis Mahasiswa di Rumah Sakit Gigi Dan 

Mulut (RSGM) 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

EVALUASI  MAHASISWA DI RSGM TENTANG 

ANAMNESIS 

 

No. Dokumen 

06/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 7 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Aulia Dwi Maharani, drg., M.Kes 

Pengertian                              : Anamnesis adalah tehnik pemeriksaan melalui suatu 

percakapan antara seorang dokter/dokter gigi dengan pasien 

secara langsung, atau dengan orang lain dengan tujuan 

mengetahui tentang kondisi pasien, terutama data tentang  

permasalahan medis. 
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 Tujuan                                   : Menguji kemampuan mahasiswa profesi dalam memperoleh 

data atau informasi tentang masalah yang sedang dialami atau 

dirasakan pasien dalam upaya menegakkan diagnosis, dan 

membangun hubungan yang baik antara seorang dokter dan 

pasien.  

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa tentang metode anamnesis 

sebelum mereka melakukan  anamnesis ke pasien, sehingga 

mahasiswa benar-benar mengetahui cara anamnesis yang 

benar. 

 Tugas                                    : Individu  

 Prosedur                               : a. Evaluasi terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

Pembimbing Akademik dari Dosen IKGM FKG UHT. 

b. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kriteria 

penilaian yang telah ditetapkan berdasarkan fundamental 4 

sacred 7, sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis anamnesis, yakni Autoanamnesis 

yaitu anamnesis yang dilakukan langsung terhadap 

pasiennya, dan Alloanamnesis atau Heteroanamnesis 

yaitu anamnesis yang dilakukan tidak langsung kepada 

pasien melainkan kepada keluarga pasien. 

2. Penguasaan teori, mahasiswa harus mengetahui 

gambaran penyakit apa saja yang dapat menimbulkan 

keluhan atau gejala tersebut, selanjutnya  membuat 

kesimpulan perkiraan diagnosis atau diagnosis banding 

yang paling mungkin untuk kasus yang dihadapinya.  

3. Cara melakukan anamnesis, beberapa hal yang harus 

diperhatikan, antara lain: 

a.  Tempat dan suasana, harus diusahakan cukup 

nyaman bagi pasien, agar pasien merasa santai, tidak 

tegang dan tidak merasa diinterogasi. 
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b.  Penampilan  mahasiswa, perlu diperhatikan karena  

akan meningkatkan kepercayaan pasien, dengan 

tutur kata yang ramah, santai lebih mudah 

melakukan anamnesis daripada tampak galak, ketus, 

dan tegang. 

c.  Periksa kartu rekam medis pasien, sesuaikan  

dengan pasien apakah pasien baru atau lama, juga 

mungkin terjadi kesamaan nama, data pemeriksaan, 

diagnosis dan terapi sebelumnya.  

d. Dorong pasien menceritakan keluhannya,  

usahakan agar pasien leluasa menceritakan  

keluhannya dengan bahasanya sendiri, ikuti cerita 

pasien, jangan memotong, tetapi arahkan bila 

menyimpang, atau  ajukan pertanyaan singkat untuk 

klarifikasi atau informasi lebih detail dari 

keluhannya. 

e. Gunakan bahasa/istilah yang mudah dimengerti, 

gunakan bahasa atau istilah umum yang dapat 

dimengerti pasien. 

f.  Buat catatan, membuat catatan kecil saat melakukan 

anamnesis, terutama bila pasien mempunyai riwayat 

penyakit yang panjang. 

g.  Perhatikan pasien, perhatikan posisi, sikap, cara 

bicara dan gerak gerik pasien. Apakah pasien dalam 

kesadaran penuh atau apatis, apakah dalam posisi 

bebas atau posisi letak paksa, apakah santai atau 

menahan sakit, apakah dapat bercerita dengan 

kalimat panjang atau terputus-putus, apakah tampak 

segar atau lesu, pucat dan lain-lain.  

h. Gunakan metode  sistematis, dilakukan dengan 

sistematis menurut kerangka anamnesis yang baku, 
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sehingga diharapkan tidak ada informasi yang 

terlewat. 

4. Sistematika anamnesis, dengan tujuan agar selama 

melakukan anamnesis seorang dokter tidak kehilangan 

arah, agar tidak ada pertanyaan atau informasi yang 

terlewat, juga berguna dalam pembuatan status pasien 

agar memudahkan siapa saja yang membacanya, terdiri 

dari :  

a.  Data umum pasien, meliputi: nama, jenis kelamin, 

umur, alamat, pekerjaan, agama , status pernikahan, 

suku bangsa. 

b.  Keluhan utama, adalah keluhan yang paling 

dirasakan atau paling berat sehingga mendorong 

pasien datang berobat atau mencari pertolongan 

medis. Pada tahap ini seorang dokter sudah mulai 

memikirkan beberapa kemungkinan diagnosis 

banding yang berhubungan dengan keluhan utama 

tersebut. Pemikiran ini akan membantu dalam 

mengarahkan pertanyaan-pertanyaan dalam 

anamnesis selanjutnya.  

c.  Riwayat penyakit sekarang; tahapan paling penting 

untuk diagnosis, dan merupakan inti anamnesis, 

terdiri dari  4 unsur utama, yakni: (1) kronologi atau 

perjalanan penyakit, (2) gambaran atau deskripsi 

keluhan utama, (3) keluhan atau gejala penyerta, dan 

(4) usaha berobat. Selama melakukan anamnesis 

keempat unsur ini harus ditanyakan secara detail dan 

lengkap. 

Kronologis penyakit mulai saat pertama kali pasien 

merasakan munculnya keluhan atau gejala 

penyakitnya. Setelah itu ditanyakan bagaimana 

perkembangan penyakitnya apakah cenderung 
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menetap, berfluktuasi atau bertambah lama 

bertambah berat sampai akhirnya datang mencari 

pertologan medis. Apakah keluhan atau gejala 

tersebut bersifat akut atau kronik, apakah dalam 

perjalanan penyakitnya ada faktor yang 

mencetuskan atau memperberat penyakit atau faktor 

yang memperingan. Bila keluhan atau gejala tersebut 

bersifat serangan maka tanyakan seberapa sering 

atau frekuensi munculnya serangan dan durasi atau 

lamanya serangan tersebut. Keluhan atau gejala 

penyerta adalah semua keluhan atau gejala yang 

menyertai keluhan atau gejala utama. Tanyakan 

usaha berobat yang sudah dilakukan untuk 

penyakitnya yang sekarang. Pemeriksaan atau 

tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan obat apa 

saja yag sudah diminum 

d. Riwayat penyakit dahulu, mahasiswa mampu 

mendapatkan informasi tentang riwayat penyakit 

dahulu secara lengkap, karena seringkali keluhan 

yang sedang diderita pasien saat ini merupakan 

akibat dari penyakit sebelumnya. 

e.  Riwayat penyakit keluarga; mahasiswa tidak cukup 

hanya menanyakan riwayat penyakit orang tuanya 

saja, tetapi juga riwayat kakek/nenek. 

f. Riwayat kebiasaan/sosial, beberapa kebiasaan 

berakibat buruk bagi kesehatan, bahkan menjadi 

penyebab penyakit yang kini diderita pasien. 

Biasakan selalu menanyakan apakah pasien 

mempunyai kebiasaan merokok atau minum alkohol 

dan  sudah berapa lama dilakukannya. Pada pasien 

usia remaja atau dewasa muda juga ditanyakan ada 
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atau tidaknya riwayat penggunaan obat-obatan 

terlarang . 

g.  Anamnesis sistem, adalah semacam review dimana 

seorang dokter secara singkat dan sistematis 

menanyakan keluhan lain yang mungkin ada dan 

belum disebutkan pasien. Keluhan ini mungkin saja 

tidak berhubugan dengan penyakit yang sekarang 

diderita tapi mungkin juga merupakan informasi 

berharga. 

5. Kendala anamnesis, beberapa hambatan saat melakukan 

anamnesis, antara lain: 

a.  Pasien yang tertutup, anamnesis sulit dilakukan bila 

pasien tidak mau menjawab pertanyaan. Hal ini 

dapat terjadi pasien cemas atau tertekan, tidak 

leluasa menceritakan keluhannya, atau gangguan 

depresi. Terkadang perlu orang lain (keluarga atau 

orang terdekat) mendampingi dan menjawab 

pertanyaan dokter (heteroanamnesis), tetapi kadang 

pula lebih baik tidak perlu seorangpun kecuali pasien 

dan dokternya. Bila pasien dirawat di rumah sakit 

maka anamnesis dilanjutkan pada hari berikutnya 

setelah pasien lebih tenang dan lebih terbuka. 

b.  Pasien yag terlalu banyak keluhan, tugas seorang 

dokter untuk memilah antara keluhan utama dan  

yang hanya keluh kesah. Jika pasien mempuyai 

banyak keluhan harus dipertimbangkan apakah 

semua keluhan itu merujuk satu penyakit atau 

kebetulan saat tersebut ada beberapa penyakit yang 

dideritanya. 

c.  Hambatan bahasa dan atau intelektual, keadaan ini 

dapat menyulitkan dalam anamnesis, maka perlu 

meminta bantuan perawat atau petugas kesehatan 
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lain mendampingi dan membantu menerjemahkan 

selama anamnesis. Kesulitan sama dapat terjadi 

ketika menghadapi pasien yang intelektualnya 

rendah tidak dapat memahami pertanyaan atau 

penjelasan dokter, maka dokter harus mampu 

memberikan penjelasan dengan bahasa yang 

sederhana agar dimengerti pasien. 

d.  Pasien dengan gangguan atau penyakit jiwa, perlu 

tehnik anamnesis khusus karena setiap pertanyaan 

tidak dijawab sebagaimana seharusnya. Seorang 

dokter tidak boleh bingung dan kehilangan kendali 

dalam melakukan anamnesis pada kasus ini.  

e.  Pasien yang cenderung marah dan menyalahkan, 

mereka menyalahkan semua dokter yang pernah 

memeriksanya, menyalahkan keluarga atau orang 

lain atas masalah atau keluhan yang dideritanya. 

Umumnya terjadi pada pasien yang tidak mau 

menerima kenyataan penyakit yang dideritanya. 

Sebagai seorang dokter tidak boleh menyalahkan 

sejawat dokter lain karena tidak etis. Juga tidak 

boleh terpancing sehingga terintimidasi dan menjadi 

takut melakukan anamnesis dan membuat diagnosis 

yang benar. 

6. Kesimpulan anamnesis, berupa perkiraan diagnosis, 

berupa diagnosis tunggal atau diagnosis banding dari 

beberapa penyakit. Harus logis sesuai dengan keluhan 

utama pasien. Jika menjumpai kasus sulit dengan 

banyak keluhan yang tidak dapat dibuat kesimpulan, 

maka coba membuat daftar masalah atau keluhan pasien, 

selanjutnya digunakan memandu pemeriksaan fisik atau 

pemeriksaan penunjang yang akan dilaksanakan, 
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sehingga akhirnya dibuat diagosis kerja yang lebih 

fokus. 

 Jenis Kasus                          : Kasus yang berkaitan dengan kesehatan  gigi dan mulut. 

 Metode                                 : Praktek anamnesis  

 Unit Terkait                           : Seluruh mata kuliah klinik profesi  

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang tersedia di klinik RSGM  
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7. SPO tentang Evaluasi PKL 1 Mahasiswa di Masyarakat 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

EVALUASI  PKL MAHASISWA DI MASYARAKAT 

 

No. Dokumen 

07/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 3 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Aulia Dwi Maharani, drg., M.Kes 

Pengertian                              : Suatu penilaian komprehensif berkaitan dengan kinerja 

mahasiswa profesi selama mengikuti praktek kerja lapangan 

dilingkungan masyarakat. 

 Tujuan                                   : Menguji kemampuan mahasiswa profesi dalam melakukan 

komunikasi, edukasi, dan skrining ke masyarakat sesuai kaidah 

ilmu kedokteran gigi masyarakat. 
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 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf membimbing 

mahasiswa sebelum melakukan aktifitas PKL, sehingga 

mahasiswa mengetahui tugas dan tanggung jawabnya selama 

menjalankan praktek kerja di lapangan. 

 Tugas                                    : Individu atau Kelompok 

 Prosedur                               : 1. Evaluasi terhadap mahasiswa profesi dilakukan oleh 

Pembimbing Lapangan dari Kepala Desa/Kelurahan/Ketua 

RW/Ketua RT setempat sesuai lokasi PKL, dan 

Pembimbing Akademik dari Dosen IKGM FKG UHT. 

2. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pendidikan serta maksud dan tujuan diadakannya praktek 

kerja lapangan. 

3. Kegiatan Penilaian terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

selama masa kerja PKL, meliputi: 

3.1 Penilaian kinerja individu, terdiri dari:  

a. tepat waktu hadir, yakni hadir sesuai dengan waktu 

yang telah di sepakati dengan pihak wilayah yang 

digunakan PKL. 

b. kesiapan materi edukasi (termasuk alat peraga jika 

ada), yakni membuat draft materi edukasi yang 

akan disampaikan. 

c. kelengkapan alat pemeriksaan rongga mulut, yakni 

membawa hand instruments (kaca mulut, pinset, 

dan sonde) termasuk bahan asepsis (jika dilakukan 

pemeriksaan) 

d. jumlah masyarakat yang diedukasi atau di skrining, 

yakni masyarakat yang diberi penyuluhan dan 

dilakukan pemeriksaan rongga mulut. 

e. tabulasi data, yakni melakukan pengumpulan data 

atas pekerjaan yang telah dilakukan dan selanjutnya 

disimpan dalam buku kegiatan mahasiswa. 
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3.2 Kerjasama tim, terdiri dari:  

a. taat dan peduli pada kebutuhan tim, yakni sepakat 

menjalankan komitmen yang telah dibuat bersama-

sama dalam satu tim. 

b. tidak mementingkan diri sendiri, yakni sebagai 

anggota sebuah tim harus mampu bekerjasama 

dalam melakukan pekerjaan demi keberhasilan 

sebuah tim. 

3.3 Kemampuan komunikasi, terdiri dari:  

d. komunikasi dengan masyarakat, yakni kemampuan 

mahasiswa saat melakukan interaksi dengan 

masyarakat ketika edukasi dan atau saat melakukan 

pemeriksaan rongga mulut. 

e. komunikasi dengan sesama mahasiswa, yakni 

kemampuan mahasiswa saat melakukan interaksi 

dengan sesama mahasiswa dalam sebuah tim. 

3.4 Kemampuan manajerial, terdiri dari:  

a. membagi tugas pribadi, yakni kemampuan 

mahasiswa saat menetapkan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) masing-masing individu dalam pekerjaan 

selama menjalankan tugas. 

b. mengelola audience, yakni kemampuan mahasiswa 

saat akan melakukan edukasi atau pemeriksaan 

rongga mulut masyarakat dalam suasana yang 

kooperatif. 

3.5 Penilaian etika dan etiket, terdiri dari:  

a. menyampaikan informasi dengan benar, yakni saat 

mahasiswa melakukan edukasi dan skrining harus 

disampaikan secara benar sesuai dengan kaidah 

ilmu kedokteran gigi. 

b. sikap saat berhadapan dengan masyarakat, yakni 

saat mahasiswa melakukan edukasi dan skrining 
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harus dilakukan dengan mengutamakan asas 

kesopanan dan kepatutan. 

4. Laporan yang dibuat mahasiswa berdasarkan data yang 

diperoleh selama melakukan edukasi dan atau skrining di 

masyarakat.  

 Jenis Kasus                          : Kasus yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama 

kesehatan gigi dan mulut. 

 Metode                                 : Pengamatan, Wawancara  

 Unit Terkait                           : 1. Instansi terkait (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan) 

2. Tokoh formal dan informal dari masyarakat 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam PKL di  

masyarakat. 
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8. SPO tentang Evaluasi PKL 2 Mahasiswa di Puskesmas 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

EVALUASI  PKL MAHASISWA DI PUSKESMAS 

 

No. Dokumen 

07/SPO/IKGM/I/2018 

 

 

No. Revisi 

2 

 

 

Halaman 

1 s/d 3 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

03 Januari 2018 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Aulia Dwi Maharani, drg., M.Kes 

Pengertian                              : Suatu penilaian komprehensif berkaitan dengan kinerja 

mahasiswa profesi selama mengikuti praktek kerja lapangan 

dilingkungan Puskesmas 

 Tujuan                                   : Menguji kemampuan mahasiswa profesi dalam melakukan 

pemecahan masalah kesehatan dan manajemen.   

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf membimbing 

mahasiswa sebelum melakukan aktifitas PKL, sehingga 



 

58 

 

mahasiswa mengetahui tugas dan tanggung jawabnya selama 

menjalankan praktek kerja di lapangan. 

 Tugas                                    : Individu atau Kelompok 

 Prosedur                               : 1. Evaluasi terhadap mahasiswa profesi dilakukan oleh 

Pembimbing Lapangan  (dokter gigi) dan Kepala Puskesmas 

sesuai lokasi PKL, dan Pembimbing Akademik dari Dosen 

IKGM FKG UHT. 

2. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pendidikan serta maksud dan tujuan diadakannya praktek 

kerja lapangan. 

3. Kegiatan Penilaian terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

selama masa kerja PKL, meliputi: 

3.1 Penilaian kinerja individu, terdiri dari:  

a. tepat waktu hadir, yakni hadir sesuai dengan waktu 

yang telah di sepakati dengan pihak wilayah yang 

digunakan PKL. 

b. pengetahuan tentang program-program 

Puskesmas. 

3.2 Kemampuan komunikasi, terdiri dari:  

a. komunikasi dengan masyarakat, yakni kemampuan 

mahasiswa saat melakukan interaksi dengan 

masyarakat ketika edukasi dan atau saat melakukan 

pemeriksaan rongga mulut. 

b. komunikasi dengan sesama mahasiswa, yakni 

kemampuan mahasiswa saat melakukan interaksi 

dengan sesama mahasiswa dalam sebuah tim. 

3.3 Kemampuan manajerial, terdiri dari:  

a. membagi tugas pribadi, yakni kemampuan 

mahasiswa saat menetapkan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) masing-masing individu dalam pekerjaan 

selama menjalankan tugas. 
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b. mengelola audience, yakni kemampuan mahasiswa 

saat akan melakukan edukasi atau pemeriksaan 

rongga mulut masyarakat dalam suasana yang 

kooperatif. 

3.4 Penilaian etika dan etiket, terdiri dari:  

a. menyampaikan informasi dengan benar, yakni saat 

mahasiswa melakukan edukasi dan skrining harus 

disampaikan secara benar sesuai dengan kaidah 

ilmu kedokteran gigi. 

b. sikap saat berhadapan dengan masyarakat, yakni 

saat mahasiswa melakukan edukasi dan skrining 

harus dilakukan dengan mengutamakan asas 

kesopanan dan kepatutan. 

4. Laporan yang dibuat mahasiswa berdasarkan data yang 

diperoleh. 

 Jenis Kasus                          : • Kasus yang berkaitan dengan kesehatan  masyarakat, 

terutama kesehatan gigi dan mulut. 

• Jaminan Kesehatan Nasional 

• Manajemen Puskesmas 

 Metode                                 : Pengamatan, Wawancara  

 Unit Terkait                           : Puskesmas : dokter gigi pembimbing dan kepala Puskesmas 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam PKL di  

masyarakat. 
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DOSEN PENGAMPU 

1. Dr. RA. Nora Lelyana, drg., M.H.Kes., FICD 
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BAB V 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KLINIK SECARA DARING 

 

1. Anamnesis dan DHE Virtual/ Daring 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 

PELAKSANAAN ANAMNESIS DAN DHE (DENTAL 

HEALTH EDUCATION) VIRTUAL 

 

No. Dokumen 

- 

 

No. Revisi 

- 

 

 

Halaman 

- 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

- 

 

Ditetapkan Kepala Departemen 

Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 

 

Ghita Hadi Hollanda, drg., M.Kes. 

Pengertian                              : Anamnesis virtual merupakan wawancara medis yang 

dilakukan oleh dokter/ dokter gigi kepada pasien dengan tujuan 

mengetahui tentang kondisi pasien, terutama data tentang  

permasalahan/ keluhan medisnya secara daring menggunakan 

aplikasi ZOOM, Gmeet, WA Video Call atau aplikasi lainnya 

yang disepakati oleh dokter/ dokter gigi dan pasien. DHE 

(Dental Health Education) virtual/ daring adalah proses edukasi 
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supervise gigi dan mulut oleh dokter gigi/ praktisi supervise 

gigi kepada pasien yang dilakukan setelah proses amanmesis 

virtual/ daring melalui media yang sama dengan anamnesis. 

 Tujuan                                   : Menguji kemampuan mahasiswa profesi dalam memperoleh 

data atau informasi tentang masalah yang sedang dialami atau 

dirasakan pasien dalam upaya menegakkan diagnosis, dan 

membangun hubungan yang baik antara seorang dokter dan 

pasien secara virtual/ daring. 

Menguji kemampuan mahasiswa profesi dalam memberikan 

informasi dan edukasi supervise gigi dan mulut secara virtual/ 

daring. 

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa secara virtual/ daring tentang 

metode anamnesis dan DHE sebelum mereka melakukan  

anamnesis dan DHE ke pasien, sehingga mahasiswa benar-

benar mengetahui cara anamnesis dan DHE yang benar. 

 Tugas                                    : Individu  

 Prosedur                               : a. Evaluasi terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

Pembimbing Akademik dari Dosen IKGM FKG UHT 

secara virtual/ daring. 

b. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kriteria 

penilaian yang telah ditetapkan berdasarkan fundamental 4 

sacred 7, sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis anamnesis, yakni Autoanamnesis 

yaitu anamnesis yang dilakukan langsung terhadap 

pasiennya, dan Alloanamnesis atau Heteroanamnesis 

yaitu anamnesis yang dilakukan tidak langsung kepada 

pasien melainkan kepada keluarga pasien. 

2. Penguasaan teori, mahasiswa harus mengetahui 

gambaran penyakit apa saja yang dapat menimbulkan 

keluhan atau gejala tersebut, selanjutnya  membuat 
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kesimpulan perkiraan diagnosis atau diagnosis banding 

yang paling mungkin untuk kasus yang dihadapinya.  

3. Cara melakukan anamnesis, beberapa hal yang harus 

diperhatikan, antara lain : 

a. Tempat dan suasana, harus diusahakan cukup 

nyaman bagi pasien, agar pasien merasa santai, tidak 

tegang dan tidak merasa diinterogasi. 

b. Penampilan  mahasiswa, perlu diperhatikan karena  

akan meningkatkan kepercayaan pasien, dengan 

tutur kata yang ramah, santai lebih mudah 

melakukan anamnesis daripada tampak galak, ketus, 

dan tegang. 

c. Periksa kartu rekam medis pasien (saat daring 

disesuaikan dengan kondisi simulasi), sesuaikan  

dengan pasien apakah pasien baru atau lama, juga 

mungkin terjadi kesamaan nama, data pemeriksaan, 

diagnosis dan terapi sebelumnya. 

d. Dorong pasien menceritakan keluhannya,  

usahakan agar pasien leluasa menceritakan  

keluhannya dengan bahasanya sendiri, ikuti cerita 

pasien, jangan memotong, tetapi arahkan bila 

menyimpang, atau  ajukan pertanyaan singkat untuk 

klarifikasi atau informasi lebih detail dari 

keluhannya. 

e. Gunakan bahasa/ istilah yang mudah dimengerti, 

gunakan bahasa atau istilah umum yang dapat 

dimengerti pasien. 

f. Buat catatan, membuat catatan kecil saat 

melakukan anamnesis, terutama bila pasien 

mempunyai riwayat penyakit yang panjang. 

g. Perhatikan pasien, perhatikan posisi, sikap, cara 

bicara dan gerak gerik pasien. Apakah pasien dalam 
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kesadaran penuh atau apatis, apakah dalam posisi 

bebas atau posisi letak paksa, apakah santai atau 

menahan sakit, apakah dapat bercerita dengan 

kalimat panjang atau terputus-putus, apakah tampak 

segar atau lesu, pucat dan lain-lain. 

h. Gunakan metode sistematis, dilakukan dengan 

sistematis menurut kerangka anamnesis yang baku, 

sehingga diharapkan tidak ada informasi yang 

terlewat. 

4. Sistematika anamnesis, dengan tujuan agar selama 

melakukan anamnesis seorang dokter/ dokter gigi tidak 

kehilangan arah, agar tidak ada pertanyaan atau 

informasi yang terlewat, juga berguna dalam pembuatan 

status pasien agar memudahkan siapa saja yang 

membacanya, terdiri dari:  

a. Data umum pasien, meliputi: nama, jenis kelamin, 

umur, alamat, pekerjaan, agama , status pernikahan, 

suku bangsa. 

b. Keluhan utama, adalah keluhan yang paling 

dirasakan atau paling berat sehingga mendorong 

pasien datang berobat atau mencari pertolongan 

medis. Pada tahap ini seorang dokter/ dokter gigi 

sudah mulai memikirkan beberapa kemungkinan 

diagnosis banding yang berhubungan dengan 

keluhan utama tersebut. Pemikiran ini akan 

membantu dalam mengarahkan pertanyaan-

pertanyaan dalam anamnesis selanjutnya. 

c. Riwayat penyakit sekarang, tahapan paling 

penting untuk diagnosis, dan merupakan inti 

anamnesis, terdiri dari 4 unsur utama, yakni: (1) 

kronologi atau perjalanan penyakit, (2) 

gambaran atau deskripsi keluhan utama, (3) 
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keluhan atau gejala penyerta, dan (4) usaha 

berobat. Selama melakukan anamnesis keempat 

unsur ini harus ditanyakan secara detail dan lengkap. 

Kronologis penyakit mulai saat pertama kali pasien 

merasakan munculnya keluhan atau gejala 

penyakitnya. Setelah itu ditanyakan bagaimana 

perkembangan penyakitnya apakah cenderung 

menetap, berfluktuasi atau bertambah lama 

bertambah berat sampai akhirnya datang mencari 

pertologan medis. Apakah keluhan atau gejala 

tersebut bersifat akut atau kronik, apakah dalam 

perjalanan penyakitnya ada faktor yang 

mencetuskan atau memperberat penyakit atau faktor 

yang memperingan. Bila keluhan atau gejala tersebut 

bersifat serangan maka tanyakan seberapa sering 

atau frekuensi munculnya serangan dan durasi atau 

lamanya serangan tersebut. Keluhan atau gejala 

penyerta adalah semua keluhan atau gejala yang 

menyertai keluhan atau gejala utama. Menanyakan 

usaha berobat yang sudah dilakukan untuk 

penyakitnya yang sekarang. Pemeriksaan atau 

tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan obat apa 

saja yang sudah diminum. 

d. Riwayat penyakit dahulu, mahasiswa mampu 

mendapatkan informasi tentang riwayat penyakit 

dahulu secara lengkap, karena seringkali keluhan 

yang sedang diderita pasien saat ini merupakan 

akibat dari penyakit sebelumnya. 

e. Riwayat penyakit keluarga, menanyakan riwayat 

penyakit orang tuanya, tetapi juga riwayat kakek/ 

neneknya. 
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f. Riwayat kebiasaan/ sosial, beberapa kebiasaan 

berakibat buruk bagi kesehatan, bahkan menjadi 

penyebab penyakit yang kini diderita pasien. Selalu 

berusaha menanyakan apakah pasien mempunyai 

kebiasaan merokok atau minum alkohol dan sudah 

berapa lama dilakukannya. Pada pasien usia remaja 

atau dewasa muda juga ditanyakan ada atau tidaknya 

riwayat penggunaan obat-obatan terlarang. 

g. Anamnesis sistem, adalah semacam review dimana 

seorang dokter/ dokter gigi secara singkat dan 

sistematis menanyakan keluhan lain yang mungkin 

ada dan belum disebutkan pasien. Keluhan ini 

mungkin saja tidak berhubungan dengan penyakit 

yang sekarang diderita tapi mungkin juga 

merupakan informasi berharga. 

5. Kendala anamnesis, beberapa hambatan saat 

melakukan anamnesis, antara lain: 

a. Pasien yang tertutup, anamnesis sulit dilakukan 

bila pasien tidak mau menjawab pertanyaan. Hal ini 

dapat terjadi karena pasien cemas atau tertekan, tidak 

leluasa menceritakan keluhannya, atau gangguan 

depresi. Terkadang perlu orang lain (keluarga atau 

orang terdekat) mendampingi dan menjawab 

pertanyaan dokter (heteroanamnesis), tetapi kadang 

pula lebih baik tidak perlu seorangpun kecuali pasien 

dan dokter/ dokter giginya. Bila pasien dirawat di 

rumah sakit maka anamnesis dilanjutkan pada hari 

berikutnya setelah pasien lebih tenang dan lebih 

terbuka. 

b. Pasien yag terlalu banyak keluhan, tugas seorang 

dokter/ dokter gigi untuk memilah antara keluhan 

utama dan  yang hanya keluh kesah. Jika pasien 
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mempuyai banyak keluhan harus dipertimbangkan 

apakah semua keluhan itu merujuk satu penyakit 

atau kebetulan saat tersebut ada beberapa penyakit 

yang dideritanya. 

c. Hambatan bahasa dan atau intelektual, keadaan 

ini dapat menyulitkan dalam anamnesis, maka perlu 

meminta bantuan perawat atau petugas kesehatan 

lain mendampingi dan membantu menerjemahkan 

selama anamnesis. Kesulitan sama dapat terjadi 

ketika menghadapi pasien yang intelektualnya 

rendah tidak dapat memahami pertanyaan atau 

penjelasan dokter/ dokter gigi, maka dokter/ dokter 

gigi harus mampu memberikan penjelasan dengan 

bahasa yang sederhana agar dimengerti pasien. 

d. Pasien dengan gangguan atau penyakit jiwa, 

perlu tehnik anamnesis khusus karena setiap 

pertanyaan tidak dijawab sebagaimana seharusnya. 

Seorang dokter/ dokter gigi tidak boleh bingung dan 

kehilangan kendali dalam melakukan anamnesis 

pada kasus ini. 

e. Pasien yang cenderung marah dan menyalahkan, 

mereka menyalahkan semua dokter/ dokter gigi yang 

pernah memeriksanya, menyalahkan keluarga atau 

orang lain atas masalah atau keluhan yang 

dideritanya. Umumnya terjadi pada pasien yang 

tidak mau menerima kenyataan penyakit yang 

dideritanya. Sebagai seorang dokter/ dokter gigi 

tidak boleh menyalahkan sejawat dokter/ dokter gigi 

lainnya karena tidak etis. Juga tidak boleh terpancing 

sehingga terintimidasi dan menjadi takut melakukan 

anamnesis dan membuat diagnosis yang benar. 
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6. Kesimpulan anamnesis, berupa perkiraan diagnosis, 

berupa diagnosis tunggal dan atau diagnosis banding, 

dan sesuai dengan keluhan utama pasien. Jika 

menjumpai kasus sulit dengan banyak keluhan yang 

tidak dapat dibuat kesimpulan, maka coba membuat 

daftar masalah atau keluhan pasien, selanjutnya 

digunakan memandu pemeriksaan fisik atau 

pemeriksaan penunjang yang akan dilaksanakan, 

sehingga akhirnya dibuat diagosis kerja yang lebih 

fokus. 

 Jenis Kasus, dan Edukasi      :              Kasus yang berkaitan dengan kesehatan  gigi dan mulut, pada 

pasien dewasa dan anak. 

 

Materi edukasi Kesehatan gigi dan mulut: 

1. Cara menggosok  gigi; 

2. Waktu menggosok gigi; 

3. Menghindari makanan yang merusak gigi; 

4. Kebiasaan berkumur setelah makan; 

5. Kebiasaan buruk yang merusak gigi; 

6. Kunjungan ke dokter gigi; 

7. Penyakit- penyakit gigi; 

8. Bau Mulut; 

9. Edukasi terkait dengan keluhan pasien. 

 Metode                                 : Praktek anamnesis dan DHE secara virtual/ daring kepada 2 

(dua) pasien dewasa dan 2 (dua) pasien anak. 

 Unit Terkait                           : Seluruh mata kuliah klinik profesi. 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang ditentukan Departemen IKGM 

FKG UHT. 
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2. Pemberian Informasi dan Edukasi melalui Media Promosi Kesehatan 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 
EPLAKSANAAN PEMBERIAN 

INFORMASI DAN EDUKASI 

(MEDIA PROMOSI KESEHATAN) 
 

 

No. Dokumen 

- 

 

 

No. Revisi 

- 

 

 

Halaman 

- 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

- 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Ghita Hadi Hollanda, drg., M.Kes.  

Pengertian                              : Media Promosi Kesehatan merupakan sebuah sarana digital 

yang bertujuan untuk melakukan promosi supervise kepada 

masyarakat melalui media superv. 

 Tujuan                                   : Menguji kemampuan mahasiswa profesi dalam supervis, 

merancang, dan melakukan suatu komunikasi dan edukasi 

melalui media superv secara massal, baik berupa video maupun 

poster. 

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa secara virtual/ daring sebelum 

melakukan publikasi gambar dan video edukasi di media 
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superv, sehingga mahasiswa benar-benar menampilkan produk 

video dan gambar yang tepat sasaran. 

 Tugas                                    : Kelompok 

 Prosedur                               : 1. Mahasiswa melakukan bimbingan secara berkelompok 

dengan Dosen Pembimbing Departemen IKGM FKG UHT 

mengenai sasaran masyarakat, topik, dan desain dari media 

video dan poster. 

2. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pendidikan serta maksud dan tujuan diadakannya promosi 

supervise masyarakat melalui media. 

3. Kegiatan Penilaian terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

selama masa kerja pembuatan media publikasi, meliputi: 

a. Penilaian kinerja individu, terdiri dari:  

§ Keaktivan 

§ Kontribusi 

b. Kerjasama tim, terdiri dari:  

§ Ketepatan waktu pengerjaan 

§ Koordinasi tim 

c. Media poster dan video, terdiri dari: 

§ Materi/ topik edukasi 

§ Sasaran edukasi 

§ Bahasa yang digunakan 

§ Desain  

 Jenis Kasus                          : Media promosi supervise dilakukan sesuai materi berkaitan 

dengan kesehatan gigi masyarakat dengan menghasilkan satu 

video dan satu poster setiap kelompok. 

 Metode                                 : 1. Bimbingan secara virtual/ daring. 

2. Finalisasi rancangan media promosi supervise. 

3. Mengunggah hasil final media promosi supervise di media 

superv setiap mahasiswa, dan men-tag media superv IKGM 

FKG UHT. 
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 Unit Terkait                           : Seluruh mata kuliah klinik profesi 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang ditentukan Departemen IKGM 

FKG UHT. 
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3. Kasus Kesehatan Masyarakat 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 
PELAKSANAAN DISKUSI KASUS 

KESEHATAN MASYARAKAT 
 

 

No. Dokumen 

- 

 

 

No. Revisi 

- 

 

 

Halaman 

- 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

- 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Ghita Hadi Hollanda, drg., M.Kes.  

Pengertian                              : Diskusi kasus Kesehatan Masyarakat merupakan sebuah proses 

yang aktif oleh mahasiswa sebagai subjek pembelajaran 

mengenai topik supervise masyarakat yang terjadi di dunia. 

Kasus tersebut diambil dari artikel dalam jurnal nasional dan 

atau jurnal internasional, serta dilakukan literature review 

terhadap topik yang diulas. 

 Tujuan                                   : Melakukan pembelajaran aktif melalui diskusi tentang 

supervise masyarakat per kelompok yang kemudian dibuatkan 

makalah disertai presentasi kepada kelompok lainnya secara 

virtual/ daring 



 

73 

 

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa secara virtual/ daring untuk 

menentukan topik, memilih artikel yang dijadikan acuan, serta 

pokok-pokok bahasan yang masuk ke dalam presentasi dan 

makalah. 

 Tugas                                    : Kelompok 

 Prosedur                               : 1. Mahasiswa melakukan bimbingan secara berkelompok 

dengan Dosen Pembimbing Departemen IKGM FKG UHT 

mengenai judul, topik dan sistematika penulisan makalah. 

2. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pendidikan. 

3. Kegiatan Penilaian terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

selama masa kerja diskusi kasus Kesmas, meliputi: 

a. Penilaian kinerja individu, terdiri dari:  

§ Keaktivan 

§ Kontribusi 

b. Kerjasama tim, terdiri dari:  

§ Ketepatan waktu pengerjaan 

§ Koordinasi tim 

c. Makalah, terdiri dari: 

§ Materi/ topik 

§ Kesesuaian Sistematika 

§ Bahasa yang digunakan 

§ Daftar supervi 

d. Presentasi, terdiri dari: 

§ Bahasa yang digunakan 

§ Desain 

§ Kejelasan materi ppt 

 Jenis Kasus                          : Materi dalam diskusi kasus supervise masyarakat meliputi 

kasus supervise masyarakat di Indonesia maupun di negara lain, 

tidak terbatas tentang topik di bidang kedokteran gigi. 
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 Metode                                 : 1. Bimbingan secara virtual/ daring. 

2. Finalisasi rancangan makalah dan ppt. 

3. Mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok kecil lain 

dan mengumpulkan makalah ke Departemen IKGM. 

 Unit Terkait                           : Seluruh mata kuliah klinik profesi 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang ditentukan Departemen IKGM 

FKG UHT. 
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4. Manajemen Problem Solving Cycle 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 

150,   

Surabaya 60111 

Telp/Fax: 031-5912191 

 
MANAJEMEN PROBLEM SOLVING CYCLE 

KESEHATAN 
 

 

No. Dokumen 

- 

 

 

No. Revisi 

- 

 

 

Halaman 

- 

 

 

 

 

STANDAR  PROSEDUR 

OPERASIONAL  

 

 

Tanggal terbit 

- 

 

Ditetapkan Kepala 

DepartemenIlmu Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

 

Ghita Hadi Hollanda, drg., M.Kes.  

Pengertian                              : Manajemen problem solving cycle supervise merupakan proses 

dalam memecahkan masalah supervise di lapangan berdasarkan 

masalah yang diidentifikasi menggunakan model siklus 

pemecahan masalah. 

 Tujuan                                   : Melakukan praktek kerja lapangan secara virtual pada sebuah 

setting tertentu yang dipilih secara individu untuk dianalisis 

situasi, identifikasi masalah hingga merancang sebuah program 

untuk memecahkan masalah yang dipilih. 

 Kebijakan                              : Kepala Departemen IKGM FKG UHT atau staf melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa secara virtual/ daring untuk 
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menentukan setting, analisis situasi, dan membimbing dalam 

pembuatan makalah sesuai dengan sistematikanya 

 Tugas                                    : Individu 

 Prosedur                               : 1. Mahasiswa melakukan bimbingan secara individu dengan 

Dosen Pembimbing Departemen IKGM FKG UHT 

mengenai setting/ lokasi/ wilayah kerja, topik masalah, 

analisis situasi, identifikasi masalah, hingga sistematika 

penulisan makalah. 

2. Format penilaian dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pendidikan. 

3. Kegiatan Penilaian terhadap mahasiswa profesi dilakukan 

selama masa kerja pembuatan media publikasi, meliputi: 

a. Penilaian kinerja individu, terdiri dari:  

§ Keaktivan 

§ Kontribus 

§ Ketepatan waktu pengerjaan 

b. Makalah, terdiri dari: 

§ Materi/ topik 

§ Kesesuaian Sistematika 

§ Bahasa yang digunakan 

§ Daftar Pustaka 

c. Presentasi, terdiri dari: 

§ Bahasa yang digunakan 

§ Desain 

§ Kejelasan materi ppt 

 Jenis Kasus                          : Materi dalam manajemen problem solving cycle kesehatan 

meliputi kasus kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya di 

tingkat kecamatan, dan tidak terbatas tentang topik di bidang 

kedokteran gigi. 

 Metode                                 : 1. Bimbingan secara virtual/ daring. 

2. Finalisasi rancangan makalah dan ppt. 
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3. Mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok kecil 

lain dan mengumpulkan makalah ke Departemen IKGM 

 Unit Terkait                           : Seluruh mata kuliah klinik profesi 

 Waktu Pelaksanaan            : Disesuaikan dengan waktu yang ditentukan Departemen IKGM 

FKG UHT. 
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BAB VI 

TABEL LEVEL SUPERVISI 

IKGM I Semester 1. Tingkat supervisi : Tinggi 

 Pretest, Pengarahan dan Pembagian materi studi kasus /mencari judul, 
mengumpulkan sumber. 

 BEDAH JURNAL & PRESENTASI (mengumpulkan sumber) 

 BEDAH JURNAL & PRESENTASI (persiapan presentasi) 

 BEDAH JURNAL & PRESENTASI (persiapan presentasi) 

 BEDAH JURNAL & PRESENTASI (presentasi) 

 BEDAH JURNAL & PRESENTASI (presentasi) 

 BEDAH JURNAL & PRESENTASI (presentasi) 

 BEDAH JURNAL & PRESENTASI (presentasi) 

 Anamnesis, DHE dan Konseling pasien dewasa 

 Anamnesis, DHE dan Konseling pasien dewasa 

 Anamnesis, DHE dan Konseling pasien dewasa 

 Anamnesis, DHE dan Konseling pasien dewasa 

 PROMOSI KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (persiapan) 

 PROMOSI KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (persiapan) 

 PROMOSI KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (persiapan) 

 PROMOSI KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (pesisir / lapangan) 

 PROMOSI KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (pesisir / lapangan) 

 PROMOSI KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (lapangan) 

 PROMOSI KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (lapangan) 

 Ujian portofolio 

 Ujian portofolio 

 Ujian portofolio 

 Ujian portofolio 
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IKGM II Semester 2. Tingkat supervisi : Tinggi 

 PRETEST ,PENGARAHAN & PEMBEKALAN 

 REMIDI PRETEST & PEMBEKALAN 

 PEMBEKALAN 

 PEMBEKALAN 

 PEMBEKALAN 

 MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 
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MANAJEMEN KESEHATAN PROBLEM 
SOLVING CYCLE (Lapangan) 

Presentasi laporan  

Presentasi laporan  

Presentasi laporan  

Presentasi laporan  

Presentasi laporan  

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 
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MANAJEMEN JAMINAN KESEHATAN -JKN 
/ BPJS (Lapangan) 

Ujian Portofolio  

Ujian Portofolio  

Ujian Portofolio  

Ujian Portofolio  

Ujian Portofolio  

Journal reading muatan lokal (kelautan)  
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BAB VII 

PENUTUP 

 Ilmu kesehatan gigi dan mulut pada saat sekarang berkembang dengan pesat, 

seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran. Kesehatan gigi 

dan mulut masyarakat yang berada dalam area komunitas merupakan hal yang harus 

menjadi perhatian utama, khususnya dalam proses pembelajaran mahasiswa 

kedokteran gigi. Hal ini menjadi menarik karena perkembangan penyakit gigi di 

masyarakat semakin lama menjadi bervariasi karena sejalan dengan 

berkembangnya gaya hidup masyarakat modern.   

 Demikian pula dalam hal melakukan komunikasi antara mahasiswa sebagai 

komunikator dengan masyarakat sebagai komunikan perlu dilakukan dinamisasi, 

sehingga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan (gap) tentang persepsi pesan 

yang disampaikan dan persepsi penerima pesan. Keadaan ini menjadi penting 

diperhatikan karena perilaku masyarakat telah terjadi perubahan secara 

fundamental yang semula bersifat paternalisme telah bergeser menjadi 

transaksional. dengan Tuberkulosis merupakan penyakit yang sudah sangat lama 

dikenal manusia. Artinya sebagai mahasiswa kedokteran gigi harus mampu 

mengidentifikasi perubahan perilaku masyarakat yang semacam ini.  Karenanya 

mahasiswa perlu memahami manajemen perencanaan kesehatan sebagai upaya 

menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin lama semakin komplek.  

 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, sebagai salah satu  institusi 

pendidikan kedokteran gigi yang ada di Indonesia, merasa bertanggung jawab 

meluluskan dokter gigi yang tidak hanya kompeten dalam bidang hard skill, tetapi 

juga soft skill nya. Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat FKG UHT 

merupakan salah satu komponen penting dalam upaya mencapai kompetensi ideal 

bagi seorang dokter gigi. Melalui panduan pendidikan profesi ini diharapkan 

mahasiswa mampu memahami materi tidak sebatas pengetahuan (knowledge) saja, 

melainkan bisa menjadi sikap (attitude), dan mampu melaksanakan (practice) 

dalam praktek. 
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Lampiran 1. Format Penilaian Mahasiswa Saat PKL Di Puskesmas 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI - UNIVERSITAS HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 150,   

Surabaya 60111 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT 

FORMAT PENILAIAN MAHASISWA 
No ASPEK PENILAIAN Nilai* 

1 SKILL KOMUNIKASI  

 A.Komunikasi dengan pimpinan / kepala  

 B.Komunikasi dengan sejawat , tenaga medis dan staff  

 C.Komunikasi dengan pasien  

2 PROMOSI KESEHATAN  

 A.Materi promosi  

 B.Alat peraga  

 C.Proses penyuluhan  

3 MANAJEMEN PUSKESMAS  

 A.Pemahaman tentang konsep dasar Puskesmas  

 B.Pemahaman dan organisasi tata kerja puskesmas  

 C.Pemahaman upaya dan azas penyelenggaraan Puskesmas  

 D.Pemahaman tentang P1, P2, P3  

 E. Manajemen problem solving bidang kesehatan  

4 SIKAP / ETIKA  

 

MENGETAHUI , 

PEMBIMBING PKL 

(..........................................) 

*skor nilai dalam bentuk angka, nilai maksimal 80 
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Lampiran 2. Format Rekap Nilai IKGM 1 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI - UNIVERSITAS 

HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 150,   

Surabaya 60111 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN GIGI 

MASYARAKAT 

 

Nama Mhsw : ........................................................... 

NIM  : ........................................................... 

 

 

No Requirement  
Nama 

pasien 

No.  

RM 
Nilai Tgl 

TTD 

instruktur 

1 
Pengarahan 

 
      

2 Anamnesis Anak      

  Anak      

  Dewasa      

  Dewasa      

  Dewasa      

3 DHE personal Anak      

  Anak      

  Dewasa      
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  Dewasa      

  Dewasa      

4 

DHE & 

Screening 

Masyarakat 

Anak      

  Anak      

  Dewasa      

5 Presentasi       

 

 

REKAP   :  SELESAI / TIDAK SELESAI 

TGL   : 

NILAI  AKHIR : 

 TTD INSTRUKTUR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

Lampiran 3. Checklist anamnesis 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI - UNIVERSITAS 

HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 150,   

Surabaya 60111 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN GIGI 

MASYARAKAT 

 

Nama Mhsw : ........................................................... 

NIM  : ........................................................... 
CHECKLIST PENILIAIAN 

KETERAMPILAN ANAMNESIS / HISTORY TAKING 

 

No ASPEK PENILAIAN 
SKOR 

0 1 2 

 A. MEMBUKA WAWANCARA    

1. Menyapa pasien    

2. Memperkenalkan diri    

3. Menunjukkan sikap hormat dan respek pada pasien    

4. 
Mengidentifikasi dan mengkonfirmasi permasalahan 

pasien 
   

5. Menegosiasikan agenda konsultasi    

 B. ANAMNESIS    

6. Menanyakan identitas pasien    

7. Menanyakan keluhan utama pasien    

8. Menanyakan lokasi penyakit    
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9. Menanyakan onset dan kronologi penyakit    

10. Menanyakan kualitas keluhan    

11. Menayakan kuantitas keluhan    

12. Menayakan faktor-faktor pemberat    

13. Menanyakan faktor-faktor peringan    

14. Menanyakan gejala penyerta    

15. Menanyakan riwayat penyakit dahulu    

16.. Menanyakan riwayat kesehatan keluarga    

17. Menanyakan riwayat sosial ekonomi pasien    

18. Menanyakan kebiasaan pribadi pasien    

19. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami pasien    

20. Menggunakan pertanyaan terbuka secara tepat    

21. Menggunakan pertanyaan tertutup secara tepat    

 C. MENUTUP WAWANCARA    

22. Menanyakan pada pasien apakah ada hal yang terlewat    

23. Menutup wawancara dengan membuat suatu ringkasan    

24. Membuat kesepakatan dengan pasien    

 D. SAMBUNG RASA DENGAN PASIEN    

25. Menunjukkan tingkah laku (non verbal) yang sesuai    

26. 

Bila melakukan kegiatan lain (seperti menulis atau melihat 

catatan), tidak sampai mengganggu proses wawancara 

dengan pasien 

   

27. Tidak menghakimi    

28. Memberikan empati dan dukungan terhadap pasien    
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29. Tampak percaya diri    

 
 

E. KETERAMPILAN MENSTRUKTUR 

WAWANCARA 

   

30.  Menggunakan signposting    

31. Menjalankan wawancara dengan urutan yang logis / tepat    

32. Memperhatikan waktu    

 

Nilai Mahasiswa:      Jumlah Skor    

                                ------------------- X 100% 

                                      64 
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Lampiran 4 . Format Laporan 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI - UNIVERSITAS 

HANG TUAH 

Jl. Arif Rahman Hakim No 150,   

Surabaya 60111 

  

 

Sampul depan 

PORTOFOLIO 

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI 

 

  

Nama Mahasiswa : 

Nim   : 

 

ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS HANG TUAH 

SURABAYA 

2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

(Latar belakang, Tujuan) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………   

BAB III  

PEMBAHASAN 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………   

BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………………… 

DAFTAR PUSTAKA 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

LAMPIRAN 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 
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 Lampiran 5. Logbook 

LOGBOOK HARIAN 

Nama        : 

NIM         : 

Nama Tempat        : 

Kepala Sekolah / Guru/ Kepala Kelompok masyarakat : 

Nama Instruktur Pendamping     : 

 

Hari 

Ke- 
Kegiatan 

Presensi 

Kehadiran 

TTD 

Kepsek/Guru/ 

Kepala 

Kelompok 

Masyarakat 

TTD 

Instruktur 
Ket 

Datang Pulang 

1 ......................... 

......................... 

     

2 ......................... 

......................... 

     

. ......................... 

.........................  

     

. ......................... 

........................ 

     

15 ......................... 

......................... 

     

 

 

 

 

 


