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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 Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah
di RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan.
Buku KSM llmu Penyakit Mulut ini dimaksudkan untuk dapat memberi acuan bagi peserta didik selama
bekerja di KSM Ilmu Penyakit Mulut 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 Ilmu Penyakit Mulut 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
Ilmu Penyakit Mulut 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 holistik, 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 kesehatan
yang layak dan berbiaya murah dan penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman

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 kesehatan 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 kesehatan 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 kesehatan bagi individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.

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 kesehatan yang kompleks dan dapat bersaing di era global dan mampu
terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan berdasarkan penguasaan iptek
kelautan dan kemaritiman

3

6

Creator and inovator
7

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

4

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Dasar
Dengan memanjatkan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas perkenannya, buku

modul ini dibuat dengan maksud memberi tuntunan bagi mahasiswa, dosen pembimbing klinik, dan pihak
yang berkepentingan untuk dapat memperoleh informasi yang benar sehingga proses pendidikan profesi
dapat berjalan dengan baik pada saat bekerja di Klinik Ilmu Penyakit Mulut.
Modul ini hanya memuat daftar alat yang diperlukan, ringkasan tahap dan cara melakukan
pekerjaan klinik, serta tata tertib yang harus dipatuhi mahasiswa. Sehingga masih banyak hal-hal yang
mungkin belum termuat dalam modul ini. Oleh karena itu, diwajibkan kepada para mahasiswa untuk
membaca buku yang lebih lengkap isinya seperti yang dianjurkan para Dosen Ilmu Penyakit Mulut.
Dalam tahap profesi dokter gigi, mahasiswa melakukan praktek klinik di Rumah Sakit Gigi Dan
Mulut. Pengawasan dan bimbingan dilakukan oleh dokter gigi spesialis, dan dalam menjalankan praktek
klinik di RSGM, pendidikan dokter gigi muda memperoleh pengalaman belajar klinik secara nyata sesuai
standard kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang dokter gigi.
1.2

Tata Tertib Klinik Bagian
1. Pada waktu bekerja di klinik, rambut harus berpotongan rapi. Untuk mahasiswi yang berambut
panjang, diikat rapi. Mahasiswa harus memakai jas dokter gigi muda, bersih, serta memakai
tanda pengenal; bersepatu tertutup (tidak sepatu sandal, tidak sepatu olah raga); dan tidak
boleh memakai rok /celana jeans/leging, pakaian ketat, kaos oblong, kaos berkerah. Untuk
mahasiwi yang berkerudung, kerudung harap dimasukkan kedalam jas praktikum.
2. Sebelum mulai bekerja di klinik, mahasiswa harus:
-

lulus pre test

-

selesai periksa alat lengkap (tidak boleh saling meminjam)

3. Mahasiswa yang absen lebih dari 25% tanpa alasan yang jelas, akan diberi tindakan.
4. Sebelum melakukan tindakan perawatan mahasiswa operator wajib lapor kepada instruktur,
alat-alat harus sudah disterilkan dan sudah disiapkan di atas meja alat.
5. Pada waktu melakukan pekerjaan, mahasiswa wajib memakai sarung tangan, masker, dan
APD.
6. Selama jam klinik, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan, kecuali dengan ijin instruktur.
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7. Penilaian pekerjaan hanya akan diberikan apabila mahasiswa telah menyelesaikan
administrasi pekerjaan yang dilakukan, dengan bukti kuitansi pembayaran.
8. Penilaian diberikan melalui google spreadsheet.
9. Mahasiswa harus ikut menjaga kebersihan ruang kerja beserta alat-alatnya.
10. Bekerjasama yang baik antar teman dan dengan chair side.
11. Peraturan tambahan yang terkait dengan teknis pelaksanaan klinik IPM diberikan kepada
KOMTING angkatan melalui media komunikasi.

1.3

EVALUASI HASIL STUDI TAHAP PROFESI
PRASYARAT LULUS PRAKTIKUM STASE KLINIK ILMU PENYAKIT MULUT
•
•
•
•
•
•

menyelesaikan requirement dengan minimal nilai B (66)
memenuhi angka kehadiran 100%. Bila berhalangan hadir wajib untuk lapor kalab.
Melakukan Dops/ Mini C ex dengan mendapatkan nilai B minimal (66) yang dilakukan tiap semester
Melakukan ujian profesi IPM dengan mendapatkan nilai minimal (66)
Mengumpulkan arsip penilaian praktikum, log book kegiatan mahasiswa, & tugas pada klinik Ilmu
Penyakit Mulut
Penilaian akhir meliput : requirement, science, skill, attitude.

PENILAIAN
Cara Penilaian
Evaluasi Hasil Profesi dilakukan dengan cara penilaian terhadap beberapa aspek :
1. A : Attitude (kehadiran, kebersihan, kerapian, perilaku, etika, komunikasi dan empati)
2. P: Psikomotor (keterampilan penatalaksanaan pasien)
3. C: Cognitif (pengetahuan / penguasaan teori)
Skor Nilai
Penilaian adalah menggunakan sistem nilai huruf dengan kriteria sebagai berikut :

Nilaiangka
X ≥ 80
76 ≤ X < 80
71 ≤X<76
66 ≤ X<71
62 ≤X < 66
59 ≤X <62
56≤ X <59
45 ≤X <56

Nilai
huruf
A
AB+
B
BC+
C
D

Sebutan
Bobot
4,0
3,7
3,3
3,0
2,7
2,3
2,0
1,0

LULUS
(KOMPETEN)

TIDAK LULUS
(TIDAK KOMPETEN)
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X < 45

E

0

Selain itu digunakan juga penilaian dengan huruf K
K = Kosong, tidak ada nilai, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti dan menyelesaikan seluruh
Kegiatan klinik dan kerja lapangan.
Nilai Batas Lulus
Nilai batas lulus klinik Ilmu Penyakit Mulut adalah B
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BAB II
PENATALAKSANAAN
2.1

Teori
Ilmu penyakit mulut (Oral Medicine) adalah salah satu bidang ilmu yang khusus menangani

penatalaksanaan penyakit dan kelainan jaringan lunak mulut dan sekitarnya, dalam sistem
stomatognatik yang memerlukan intervensi non bedah. Ilmu Penyakit Mulut merupakan spesialisasi
dalam bidang Kedokteran Gigi, yang berurusan dengan perawatan kesehatan mulut pada pasien
kompromis medis, dan dengan diagnosis dan penatalaksanaan non bedah dari kelainan terkait medis
atau keadaan yang mempengaruhi regio oral dan maksiofasial.
Rongga mulut memiliki kondisi lingkungan yang sangat kompleks, dimana kemungkinan iritasi
mekanik, fisik dan kimiawi dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kondisi lingkungan rongga mulut
dan memungkinkan terjadinya suatu penyakit mulut. Berbagai macam penyakit yang terjadi pada
jaringan lunak mulut karena iritasi mekanik. Pada umumnya penyebab (etiologi) dari penyakit mulut dapat
dibagi dalam beberapa hal, namun tidak boleh dilupakan peran penting dari faktor predisposisi, yaitu
faktor yang dapat memperberat ataupun mencetuskan terjadinya suatu penyakit.
Bilamana penyakit jaringan lunak rongga mulut tidak memberikan gejala rasa sakit, umumnya pasien
tidak datang berobat, padahal kemungkinan besar lesi yang tidak memberikan keluhan itu merupakan
tanda awal dari suatu keganasan atau tanda awal dari penyakit sistemik yang berbahaya, sehingga
seringkali pasien baru datang berobat ke dokter gigi dalam keadaan sakit berat atau stadium terminal.
Keadaan ini akan memperburuk prognosa penyakitnya karena mulut yang sakit akan terganggu
fungsinya.
Departemen Ilmu Penyakit Mulut terlibat dalam proses diagnosis awal (sementara), dan
penatalaksanaan penyakit-penyakit rongga mulut yang tidak berespon pada prosedur dental yang
konvensional atau bedah maksilofasial. Penerapan Ilmu Penyakit Mulut akan memberikan keuntungan
kesehatan optimal pada semua pupolasi, melalui diagnosis dan penatalaksanaan penyakit oral.
Penyakit mulut sederhana dapat diterapi oleh dokter gigi umum, dengan catatan diagnosis kerja
telah ditegakan dengan baik. Bila penyakitnya kompleks dan talah melibatkan kondisi sistemik,
sebaiknya dikonsulkan kepada spesialis penyakit mulut, yang nantinya dapat berkoordinasi dengan
dokter gigi spesialis lainnya atau dokter spesialis lain yang terkait dengan penyakit pasien
Rongga mulut merupakan organ tubuh yang sangat penting, yang mempunyai fungsi sosial, yaitu
untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun fungsi faali yaitu sebagai bagian dari sistem
pencernaan. Bagian depan rongga mulut tertutup bibir atas dan bibir bawah dan bagian samping kanan
dan kiri tertutup oleh pipi. Pada bibir dan pipi jaringan utamanya tersusun oleh otot rangka yang berada
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dalam jaringan ikat fibroelastis. Bagian luar bibir & pipi diliputi kulit yang mengandung folikel rambut,
kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Bagian dalam diliputi oleh membrana mukosa yang disebut
sebagai mukosa labial (pada bibir) dan mukosa bukal (pada pipi).Sebelum mempelajari keadaan
abnormal, maka harus dikenali keadaan normal dari mukosa rongga mulut. Setiap bagiannya
mempunyai struktur yang berbeda, hal ini sesuai fungsi dari masing-masing bagian dari mukosa.
Demikian juga setiap kelainan/penyakit mempunyai predileksi yang berbeda dalam rongga mulut.
Sistem pertahanan rongga mulut terdiri dari 1) mukosa rongga mulut, 2) saliva, 3) cairan sulkus gingival dan
4) kelenjar limfe. Mukosa rongga mulut sebagaimana kulit, mempunyai gambaran histology yang sama dan
mempunyai fungsi melindungi jaringan dibawahnya. Apabila mengalami diintegrasi atau perubahan
struktur,maka hal ini menunjukkan adanya suatu kelainan. Dibanding kulit, mukosa rongga mulut
keadaannya lebih lembab dan licin, hal ini karena adanya salivary gland dengan saliva sebagai poduknya
yang terus menerus membasahi rongga mulut. Fungsi saliva sangatlah penting, perubahan salivary flow
rate menunjukkan adanya kelainan lokal bahkan mungkin suatu kelainan sistemik. Rongga mulut dilindungi
oleh kelenjar limfe disekelilingnya (peripheral lymph node). Perubahan pada kelenjar limfe menunjukkan
indikasi adanya suatu kelainan yang terjadi dalam rongga mulut, apakah itu suatu keradangan, infeksi atau
suatu keganasan (malignancy). Dibawah ini akan dijelaskan keadaan normal dan sistem pertahanan
mukosa rongga mulut beserta fungsinya
GAMBARAN NORMAL ANATOMI STRUKTUR MUKOSA RONGGA MULUT
Rongga mulut (oral cavity) merupakan struktur yang tidak teratur (irregularly shaped structure) yang
terdiri dari bibir, pipi, gigi, gusi, lidah dan palatum. Kecuali permukaan gigi, rongga mulut tertutup oleh
stratified squamous epithelium, dibawahnya terdapat lamina propria yang tidak terlalu padat dan
sebagian daerah terdapat submukosa.
Labial (Bibir) : terbagi dalam 3 regio yaitu daerah kulit, merah bibir dan mukosa bibir. Daerah kulit tertutup
epitel yang berkeratin, terdapat folikel rambut, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Merah bibir
tertutup epitel yang tidak berkeratin, transluscent dan dibawahnya terdapat banyak pembuluh darah, oleh
karena itu warnanya menjadi merah. Pada umumnya tidak terdapat kelenjar tapi kadang-kadang terdapat
kelenjar sebasea. Daerah luar merah bibir menyambung dengan kulit, kedalam menyambung dengan
mukosa. Mukosa bibir tertutup epitel yang tidak berkeratin, dibawahnya terdapat lamina propria yang
agak padat dan dihubungkan oleh submukosa ke otot (orbicularis oris dan buccinator). Disini terdapat
banyak kelenjar liur minor tipe campur yaitu mucous dan serous (lihat pada bahasan kelenjar liur).
Gingiva : tertutup epitel yang berkeratin dengan derajat yang berbeda, keratinisasi yang tebal terdapat
pada daerah mastikasi. Warna gingiva yang merah muda karena adanya banyak pembuluh darah di
lamina propria. Pada sulkus gingiva, epitel menyambung dengan epithelial attachment dari gigi. Lamina
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propria terdiri dari serabut kolagen yang bergelombang, terikat erat pada periosteum dari alveolar
processes dari maksila dan mandibula. Lamina propria juga terikat pada gingival fibers dari periodontal
membrane. Tidak ada submukosa dan tidak ada kelenjar pada gingival.
Hard Palate (Palatum keras) : tertutup epitel yang berkeratin seperti halnya gingiva. Pada daerah ini
terdapat submukosa kecuali yang berdekatan dengan gingiva dan pada midline. Serabut kolagen pada
lamina propria kasar dan terikat erat pada periosteum dari palatum keras. Daerah anterior disebut fatty
zone karena terdapat lemak pada submukosa, pada daerah 2/3 posterior terdapat banyak kelenjar liur
mucous disebut sebagai glandular zone.
Soft Palate (Palatum lunak) dan uvula : tertutup epitel yang tidak berkeratin. Epitel ini meluas ke
permukaan faring menjadi pseudostratified ciliated columnar epithelium. Submukosa daerah ini kendor
dan mengandung banyak kelenjar liur, tipe mucous pada daerah rongga mulut dan tipe campur (mucous
dan serous) daerah respiratori bagian atas.
Floor of the mouth (Dasar mulut) : tertutup oleh epitel yang tidak berkeratin. Submukosa kendor dan
terdapat kelenjar liur sublingual.
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GAMBAR PENAMPANG RONGGA MULUT
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Perbedaan struktur mukosa secara klinis, mengikuti adaptasi fungsional, terbagi dalam 3 tipe, yaitu :
1. Masticatory mucosa (mukosa pengunyahan), yaitu : gingiva dan palatum keras. Mukosa ini sering
digunakan untuk mengunyah, pada umumnya epitel mengalami keratinisasi, lamina propria padat
dan terikat erat pada tulang. Submukosa bervariasi, pada gingiva tidak terdapat submukosa, pada
palatum terdapat submukosa.
2. Lining mucosa (mukosa pelapis), yaitu : mukosa pipi, mukosa bibir, permukaan ventral lidah,
mukosa dasar mulut, palatum lunak, vestibulum oris dan alveolar ridge. Di region ini epitel tebal
tetapi tidak/sedikit berkeratin, lamina propria tipis dan elastis, terdapat submukosa yang terikat pada
otot (muscle). Mukosa ini sering bergerak sehingga sering terkena trauma.
3. Specialized mucosa (mukosa special) yaitu : dorsum lidah dan vermillion border. Pada dorsum
lidah epitel berkeratin, terdapat papilla dan taste-bud. Pada merah bibir epitel tidak berkeratin dan
terdapat banyak pembuluh darah. Lamina propria padat dan tipis yang terikat pada muskulus
dibawahnya.
Tongue (Lidah)
Lidah dimasukkan dalam specialized mucosa, karena epitelnya berkeratin dan lamina proprianya
padat dan tipis yang terikat pada muskulus dibawahnya. Oleh karena itu lidah dapat bergerak ke segala
arah sesuai fungsinya untuk membantu berbicara, membantu pengunyahan dan mendorong makanan
dari arah kanan kekiri atau sebaliknya.
Terdapat 4 macam papilla yang terdapat pada dorsum lidah, yaitu:
v Filiform papillae, merupakan papila yang paling banyak jumlahnya. Terdapat pada 2/3 bagian
depan dari dorsum lidah.
Pada umumya tersusun dalam barisan sejajar dengan sulkus terminalis. Berbentuk seperti kerucut,
langsing dengan tinggi 2-3mm. Bagian tengah terdiri atas jaringan ikat lamina propria dengan
pembuluh darah yang tertutup epitel berkeratin. Jaringan ikat ini juga membentuk papil sekunder.
v Fungiform papillae, letaknya tersebar diantara deretan papila filiformis, makin kearah ujung lidah
jumlah papilla makin banyak. Bentuknya seperti jamur (tangkai pendek, bentuk atasnya lebar).
Jaringan ikat ditengah papilla membentuk papilla sekunder sedangkan epitel yang melapisi tidak
berkeratin, sehingga pleksus pembuluh darah dalam lamina propria menyebabkan berwarna merah.
Kuncup kecap terdapat di dalam epitel.
v Foliate papillae, terletak dibagian samping dan belakang lidah. Bentuknya lipatan mirip daun
dengan jumlah ± 10-14 pada manusia.
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4. Circumvallate papillae, pada manusia jumlahnya hanya 9-12, letaknya disepanjang sulkus
terminalis membentuk huruf V.
Pada epitel lidah banyak mengandung sel reseptor kecap (gustatoris), juga terdapat palatum dan
epiglottis. Ada 4 rasa kecap dasar yaitu :
v Manis dan asin, yang terdapat pada ujung lidah yaitu pad papilla fungiformis
v Asam, pada samping lidah yaitu pada papilla filiformis
v Pahit, yang terdapat pada papilla sirkumvalata.
MUKOSA RONGGA MULUT
Mukosa dan kulit mempunyai struktur dasar yang sama. Kulit mempunyai fungsi menutupi seluruh
permukaan tubuh dari luar, sedangkan mukosa menutupi permukaan tubuh bagian dalam. Dibawah ini
akan dijelaskan mengenai mukosa rongga mulut. Dibanding kulit, mukosa r.m. keadaannya lebih lembab,
licin dan warnanya kemerahan karena terbayang vaskularisasi dibawah mukosa. Pada mukosa r.m. tidak
terdapat kelenjar keringat, folikel rambut maupun kelenjar lemak. Sistem pertahanan rongga mulut terdiri
dari 1)epitel mukosa rongga mulut, 2) saliva, 3) cairan sulkus gingival dan 4) kelenjar limfe.
Mukosa rongga mulut sebagaimana kulit, mempunyai gambaran histology yang sama. Secara
sederhana kulit ataupun mukosa , terbagi menjadi komponen luar yang disebut epidermis (pada kulit) &
epitel (pada mukosa) dan jaringan ikat dibawahnya yang disebut dermis (pada kulit) & lamina propria
(pada mukosa) atau korium. Bagian yang meng- hubungkan kedua jaringan tersebut adalah dermoepidermal-junction, yang merupakan bagian dari basement-membrane. Bagian tersebut menampakkan
gambaran bergelombang yang dihasilkan oleh interdigitation dari epidermal ridge, maka disebut reteridge atau rete-pegs. Lamina propria yang berdekatan dengan epitel merupakan jaringan ikat kendor,
disebut papillary layer dan daerah yang lebih dalam merupakan jaringan ikat yang lebih padat disebut
reticuler layer, batas antara kedua layer ini diffuse (lihat gambar : 1).
Sel epitel mukosa r.m. (stratified epithelial cells atau keratinocyte) terdiri dari stratum/ layers/
lapisan sel epitel. Dimulai dari sel basalis yang melekat pada membrane basalis, sel tersebut mengalami
maturasi/ deferensiasi ke permukaan. Setiap lapisan mempunyai nama sesuai dengan morfologi atau
fungsi sel. Lapisan sel epitel, dimulai dari sel yang melekat pada membrane basalis adalah:
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v Basal cells layer (stratum basalis = stratum silindrikum)
Merupakan sel yang mengalami deferensiasi paling awal, berbentuk silindris. Sel ini bertanggung
jawab untuk pembelahan (mitosis) dan penggantian sel yang rusak/lepaspada permukaan. Karena
fungsinya tersebut maka disebut juga sebagai stratum germinativum.Stratum basalis melekat pada
membrana basalis.
v Prickle cell layer (stratum spinosum)
Lapisan sel ini terletak diatas stratum basalis. Berbentuk polihidral, terlihat berduri (spiny) yang
merupakan perlekatan antar sel
v Granular layer (stratum granulosum)
Pada stratum ini selnya paling besar dan pipih. Dalam sitoplasmanya mengandung granula
keratohialin basofilik. Ketiga layer diatas (basal, prickle dan granular layer) selnya mempunyai inti,
makin ke permukaan sitoplasmanya menjadi lebih eosinofil.
v Intermediate layer (stratum lucidum)
Stratum ini terletak diantara stratum granulosum dan stratum yang ada pada permukaan (stratum
korneum), hanya dapat dilihat pada daerah yang tidak berkeratin. Pada daerah yang berkeratin,
meskipun sedikit, stratum lusidum tak dapat dikenali.
v Keratinized layer (stratum korneum)
Merupakan stratum yang paling atas
sehingga terlihat secara klinis. Merupakan
ortho-keratinized, cornified atau horny layer.
Sel berbentuk pipih, heksagonal, tidak
terdapat inti, keratohialin ataupun organel.
Seluruh sel terisi dengan bahan eosinofil
yang menggambarkan keratin epidermal.
Permukaan

mukosa

r.m.

berbeda

dengan kulit tidak hanya dalam kelembaban
dan licinnya permukaan, tapi juga dalam pola
keratinisasi. Pada daerah yang banyak
menerima rangsangan mekanis, stratum korneum hampir sama keadaannya seperti yang didapatkan
pada epidermis. Pada daerah yang tidak menerima rangsangan mekanis, stratum korneum merupakan
non-keratinized layer, pada daerah ini stratum lusidum dapat dikenali.
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Selain pentingnya mukosa r.m. sebagai barrier layer, beberapa sifat mekanis dari mukosa tergantung
dari jaringan ikat dibawahnya yang menancapkan mukosa pada struktur yang lebih dalam. Jaringan ikat
dibawahnya, biasanya adalah submukosa (pada kulit disebut hypodermis) atau langsung ke muskulus/
tulang. Bagian dari lamina propria terdiri dari :
v Serabut kolagen (collagen fibers), suatu struktur yang tersusun tiga dimensi, yang menetukan
stabilitas mekanik, mempertahankan bentuk dan ekstensibilitas jaringan. Sejumlah kecil serabut
elastic (elastic fibers) yang membantu mempertahankan bentuk.
v Serabut retikulin (reticulin fibers) yang mengikat serabut kolagen.
Sistem serabut ini berada dalam substansi dasar (matrix) yang terdiri dari carbohidrat-protein
complex dan mengandung sel yang bertanggung jawab pada sekresi serabut dan matriks yaitu fibroblast.
Fibroblas mempertahankan jaringan agar tetap normal. Didalam lamina propria juga terdapat sel plasma,
histiosit dan mastosit. Pada lamina propria terdapat sistem syaraf yang ujung dari syaraf sensori masuk
ke epitel, sistem vaskuler dan sistem limfatik.
Daerah lamina propria yang berdekatan dengan basement membrane disebut sebagai papillary
layer, mengandung lebih banyak serabut kolagen yang halus, Ø antara 0,3-3 µm, yang tersusun sebagai
jaringan ikat kendor. Bagian yang lebih dalam disebut reticuler layer dimana serabut kolagen lebih kasar
dan lebih padat, Ø 10-40 µm. Pada region ini terdapat kelenjar liur.

Gambar : Lapisan Epitel
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CREVICULAR FLUID (CAIRAN SULKUS GINGIVA)

Merupakan komponen darah yang dapat mencapai permukaan mukosa melalui junctional
epithelium. Komponen darah ini dalam rongga mulut akan bergabung dengan saliva membentuk whole
saliva. Komponen tersebut adalah : IgG, IgA, IgM, beberapa komplemen, beberapa enzim, protein darah
(albumin, trandferin, glikoprotein, lipoprotein, haptogloin), neutrofil, monosit, limfosit-T dan limfosit-B.
LYMPHOID TISSUES
Lymphoid tissues (jaringan limfoid) dapat diklasifikasikan dalam 2 grup, yaitu :
1. Generative lymphoid organs : tempat dimana limfosit tumbuh dan mature. Yang termasuk
generative lymphoid organs pada manusia adalah : bone marrow (dimana limfosit tumbuh) dan
thymus (dimana sel menjadi mature dan mencapai fungsinya yang kompeten).
2. Peripheral lymphoid organs/tissues : tempat dimana “mature lymphocyte” merespon antigen (Ag)
asing. Yang termasuk peripheral lymphoid tissues/organs adalah lymph-node, spleen, mucosa
associated lymphoid tissue dan cutaneous system immune.
Epitel, seperti kulit dan mukosa dari gastrointestinal dan respiratory tract, sebagaimana jaringan
konektif dan organ2 yang lain mempunyai drainase limfatik. Ag yang masuk melalui portal mana saja,
akan berujung keberadaannya pada lymphatic vessels. Rongga mulut merupakan bagian dari
gastrointestinal tract.
Lymphoid tissues (jaringan limfe/kelenjar limfe) yang melayani rongga mulut adalah :
2. Tonsil
3. Jaringan limfoid pada kelenjar saliva
4. Jaringan limfoid pada gingival
5. Sel imun yang tersebar pada submukosa
Jaringan limfoid adalah kumpulan sel imun spesifik (limfosit, mononuclear fagosit dan sel imun yang
lain).Jaringan limfoid disebut juga dengan limph-node yang termasuk peripheral lymphoid organ.
STRUKTUR DAN FUNGSI KELENJAR SALIVA DAN SALIVA
Saliva merupakan substansi yang dihasilkan oleh kelenjar liur. Pada manusia terdapat 3 pasang
kelenjar liur mayor ( parotis, submandibularis dan sublingualis) dan kelenjar liur minor yang tersebar di
submukosa. Kelenjar liur merupakan kelenjar eksokrin yang melepaskan produknya ke dalam mulut
melalui duktus. Saliva adalah suatu cairan yang sangat kompleks, susunan dan sifat saliva tergantung
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dari kelenjar mana saliva itu dihasilkan. Dari kelenjar liur yang berbeda, akan disintesis/disekresi
komposisi saliva yang berbeda, hal ini menggambarkan keadaan seluler yang tidak sama dari masingmasing kelenjar. Kelenjar saliva terdiri dari 2 tipe sel sekretori, yaitu tipe serus yang mengandung ptyalin
dan tipe mukus yang mengandung musin. Sedangkan pH saliva normal antara 6-7,4.

Gambar Kelenjar Saliva
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Saliva dapat melindungi jaringan didalam rongga mulut dengan berbagai cara yaitu dengan :
a. Pembersihan mekanis, yang dapat menghasilkan pengurangan akumulasi plak;
b. Melapisi permukaan elemen gigi-geligi, yang akan mengurangi keausan oklusi yang disebabkan
oleh daya pengunyahan;
c. Pengaruh buffer, sehingga naik turunnya derajat keasaman (pH) dapat ditekan dan dekalsifikasi
elemen gigi-geligi dapat dihambat;
d. Agregasi bakteri yang dapat merintangi kolonisasi mikroorganisme;
e. Aktifitas anti-bakterial sehingga menghalangi pertumbuhan bakteri.
Saliva mengandung ion anorganik / elektrolit, molekul organik dan makromolekul yang larut dalam
air. Kurang lebih 99.5% saliva adalah air dan sisanya terdiri dari Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, H2PO4-,
HPO42-, Cl-, HCO3-, F-, I-, SN-, urea, uric acid, asam amino, glukosa, laktat, asam lemak, protein,
glikoprotein, amylase, lisozim, peroksidase, albumin, laktoferin, sIgA, IgG, IgM, netrofil dan lipid.
Komposisi saliva bervariasi tergantung pada banyak faktor termasuk tipe kelenjar yang mensekresinya.
pH saliva normal berkisar antara 6,2 hingga 7,6 bergantung pada konsentrasi ion bikarbonat.
Rongga mulut berfungsi untuk berbicara dan makan. Untuk menjalankan fungsi tersebut
diperlukan saliva dalam jumlah yang cukup, apabila sekresi saliva menurun maka fungsi dari rongga
mulut tidak akan berjalan dengan maksimal. Saliva yang berada dalam rongga mulut merupakan whole
saliva yang terdiri dari sekresi kelenjar, cairan sulkus gingival (serum dan sel-sel darah), sisa makanan,
sel epitel yang lepas (deskwamasi), sekresi bronchus serta mikroorganisme dan produknya.
Tabel 1 : Fungsi saliva dan komponen yang terlibat
Fungsi saliva

Komponen yang terlibat

Lubrikasi

Musin, protein-rich-prolin, H2O

Antimikroba

Laktoferin, lisosym, laktoperoksidase, sIgA, mucin, histatin, cystatin,
protein-rich-prolin.

Remineralisasi

Ca, P,Pi, Staterin, anion dari protein-rich-prolin.

Self cleansing

H2O

Bufer

HCO3 , PO4

Mastikasi

Amilase,lipase,protease, H2O, nuclease, mucin, gustin.

Integritas mukosa

H2O, elektrolit, mucin
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PROSEDUR DIAGNOSIS DAN SISTEM RUJUKAN
Tahapan Proses Penegakkan Diagnosis, Terapi dan Sistem Rujukan meliputi :

1. Pemeriksaan subyektif dan obyektif
2. Pemeriksaan Penunjang
3. Diagnosis sementara dan Diagnosis Banding
4. Rencana perawatan
5. Sistem Rujukan
6. Diagnosis Akhir
Standar Operasional Prosedur (SOP)
1. Prinsip Perawatan

PRINSIP PERAWATAN
PENYAKIT MULUT
ANAMNESIS

KLINIS
PEMERIKSAAN

LABORATORIS

DIAGNOSIS

TERAPI NON BEDAH

OBAT

2. Tujuan Terapi
1. Kausatif
2. Simtomatik
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3. Suportif
3. Dasar Pertimbangan Pemberian Obat
1. Tujuan Pemberian
2. Kebutuhan
3. Golongan / Jenis Obat
4. Efektifitas Obat
5. Efek Samping & Toksisitas
6. Dosis Obat
7. Bentuk & Cara Pemakaian
8. Jangka Waktu
9. Interaksi Obat dengan Obat/Bahan/Lingkungan
10. Sikap Penderita terhadap Obat
4. Bentuk Obat
1. Tablet / tablet hisap
2. Injeksi
3. Krim / base
5. Resep
Isi Resep harus mengandung :
1. Bentuk sediaan : Cap. , Tab, sirup
2. Nama Generik : Amoxycillin, Paracetamol
3. Dosis : 250mg , 500mg
4. Jumlah obat
5. Cara pemberian
6. Lama pemberian
6. Hal Yang Penting Pada Pemberian Resep
Informasi yang harus diberikan oleh dokter kepada pasien
1. Khasiat terapetik
2. Efek samping
3. Instruksi penggunaan
4. Peringatan
5. Konsultasi / kontrol selanjutnya
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Dokter bertanggung jawab untuk : memastikan bahwa pasien memahami terapi yang akan
dilaksanakan.
2.2

REQUIRMENT KLINIK IPM

IPM 1
-

-

Identifikasi lesi non terapi / varians normal rongga mulut: Ankyloglosia, Bifid tongue, Crenated
Tongue, Duktus Stenoni Prominen, Papila foliata prominen, papila circumvalata prominen, Exotosis,
Fissure tongue, Fordyce spot, geografic tongue, leukoedema, makro/mikroglosia, Median romboid
glositis, linea alba bukalis, torus mandibula, torus palatinus, White sponge nevus, Hairy tongue,
Coated tonge, Lingual varices, Bifid uvula, Friksional keratosis, Morsicatio Buccarum
Stomatitis Aphthous Recurrent
Traumatik Ulser
Cheilitis eksfoliatif, Cheilitis Angularis, Cheilitis Actinic
Jurnal reading / simulasi kasus kompleks & update IPM
Mini C-ex/ DOPS

IPM 2
-

Oral Candidiasis
Lesi merah-putih
lesi ulservesikubulosa
lesi orofacial pain & kelainan TMJ
lesi pigmentasi
lesi & kondisi praganas
lesi keganasan
komplikasi rongga mulut post terapi cancer non bedah
manifestasi penyakit sistemik yang umum terjadi pada rongga mulut
manifestasi infeksi virus, bakteri dan jamur pada rongga mulut
kelainan kelenjar saliva
manifestasi reaksi hipersensitivitas pada rongga mulut
manifestasi penyakit menular seksual pada rongga mulut
non neoplastic (benign)
Mini C-ex/ DOPS
Ujian Profesi

IPM SEMESTER 4
Melanjutkan & menyelesaikan requirement yang belum selesai.
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REQUIREMENT IPM 1
Identifikasi
terapi

lesi

METODE
PEMBELAJARAN
non Online

Stomatitis
Aphthous Offline & Online
Recurrent & Traumatik 1 pasien (SAR/ TU)
Ulser
Cheilitis
Online
DOPS

Offline

REQUIREMENT IPM 2
Oral candidiasis
- Lesi merah-putih
- lesi ulservesikubulosa
- lesi orofacial pain & kelainan TMJ
- lesi pigmentasi
- lesi & kondisi praganas
- lesi keganasan
- komplikasi rongga mulut post terapi
cancer non bedah
- manifestasi penyakit sistemik yang
umum terjadi pada rongga mulut
- manifestasi infeksi virus, bakteri dan
jamur pada rongga mulut
- kelainan kelenjar saliva
- manifestasi reaksi hipersensitivitas
pada rongga mulut
- manifestasi penyakit menular seksual
pada rongga mulut
- non neoplastic (benign)
Mini C ex/ DOPS
Ujian Profesi

KETERANGAN
-

membuat kumpulan album lesi non terapi
simulasi kasus/ journal reading/ case
report
Offline : kelola pasien
Online : kontrol
- simulasi kasus
- journal reading
- case report
Melakukan perawatan kepada pasien
METODE PEMBELAJARAN ONLINE
Simulasi kasus & jurnal reading
Simulasi kasus
Bedah kasus
Jurnal reading

Syarat Ujian profesi :
- Menyelesaikan 75% requirement klinik IPM
- Menyelesaikan Administrasi
- Mendaftar Uprof kepada koordinator ujian
profesi IPM

22

PENATALAKSAAN KELOLA PASIEN KLINIK ILMU PENYAKIT MULUT
TAHAPAN PEKERJAAN
PADA KASUS
STOMATITIS APHTHOUS
RECURRENT
DAN TRAUMATIK ULSER

KETERANGAN

1. Syarat requirement
2. Mendudukan pasien di dental chair

- Sudah disetujui oleh verifikator
a. Posisi pinggul pasien menyentuh batas sandaran kursi
b. Posisikan tinggi kursi dan kemiringan sandaran punggung sehingga
mulut setinggi operator
3. Operator melakukan pengisian status Menyelesaikan seluruh tahapan pengisian kartu status pada rekam
medis
4. Melalukan anamnesis
- operator mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
- Melakukan anamnesis untuk mendapatkan informasi mengenai
i.
keluhan utama : contoh , sakit pada ujung lidah
ii.
berapa lama
iii.
telah dilakukan apa untuk mengatasi
iv.
respon upaya
v. apakah keluhan pernah diderita sebelumnya
- tambahkan pertanyaan sesuai dengan kecurigaan diagnosis
- riwayat perawatan gigi
- riwayat kesehatan / kondisi umum
- keadaan sosial/ kebiasaan : merokok, menginang, minum
alcohol, minum tuak, menggit kuku, menjilat bibir dan lain lain
- riwayat keluarga
5. Melakukan pemeriksaan klinis
- Periksaan klinis ektra oral & intra oral (mukosa bukal & bukal fold kanan
atas, mukosa labial & labial fold atas, mukosa bukal & bukal fold kiri
atas, mukosa bukal & bukal fold kiri bawah, mukosa labial & labial fold
bawah, mukosa bukal & bukal fold kanan bawah, lidah dorsal, lateral
kanan dan kiri, ventral, dasar mulut, gingiva lingual, palatum durum &
gingival palatal, palatum molle, oropharynx, pilar tonsil & uvula
- Deskripsikan gambaran klinis semua lesi dengan panduan sebagai
berikut:
1. Jenis lesi
2. Jumlah lesi
3. Bentuk
4. Ukuran
5. Warna
6. Tekstur permukaan
7. Batas
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8.
9.
10.
11.

Tepi
Daerah sekitar
Khusus lesi putih dapat dikerok atau tidak
Khusus nodula konsisten padat/kenyal/lunak, sapat digerakah/
tidak

6. Penentukan diagnosis sementara Setiap diagnosis disertai diagnosis banding
dan diagnosis banding
7. Menentukan rencana perawatan
Seluruh rangkaian rencana tindakan pengobatan secara umum dan
lengkap meliputi pemeriksaan penunjang, rujukan, pengobatan farmako
dan non farmako.
8. Perawatan lesi secara topikal
Tindakan apsesis & aplikasi obat topical :
- Persiapan larutan antiseptic dalam dappen glass kurang lebih 1 ml dan
obat topical pada galass lab secukupnya
- Blockade pada muara kelenjar saliva disekitar lesi dengan cotton roll
- Keringkan lesi dengan tampon
- Ulasi lesi dengan larutan antiseptic menggunkan cotton pellet yang
dijepit dengan pinset
- Tunggu 1-2 menit
- Keringkan dengan tampon
- Ulaskan obat topical pada pada lesi dengan menggunakan lengkung
sonde , lalu ratakan ke seluruh permukaan lesi
- Tunggu 1-2 menit
- Lepaskan blockade cotton roll
9. kontrol

10.

Penilaian & Arsip

11.

Requirement selesai

- kontrol dilakukan secara teledentistry atau online dengan operator,
pasien dan DPJP
- kontrol dilakukan 1 minggu setelah hari kunjungan pertama
- menyiapkan foto sebelum dan sesudah perawatan
- melakukan kontrol secara teledentistry meliputi anamnesis,
pemeriksaan klinis, diagnosis, rencana perawatan.
- Penilaian diberikan oleh setiap DPJP yang bertugas setelah operator
menyelesaikan tahap pekerjaan.
- Penilaian diberikan pada lembar penilaian klinik ilmu penyakit mulut
- Log book kegiatan mahasiswa terisi sesuai dengan kegiatan yang ada
- Sebelum stase IPM berakhir wajib untuk mengarsipkan tugas dan map
penilaian klinik IPM
- Requirement selesai apabila lesi sembuh/ hilang atau mengalami
kemajuan dalam perawatan pada saat kontrol
- Requirement selesai apabila lembar penilaian pengelolaan kasus terapi,
log book kegiatan mahasiswa dan lembar penilaian DOPS lengkap.
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12.
Diskusi
Berbasis
SOCA - Dilakukan setelah selesai kontrol
(student Oral Case Analysis)
- secara online
- Membuat PPT case report yang meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan
klinis, diagnosis, diagnosis banding, tatalaksana. Disertai lengkap foto
lesi sebelum dan sesudah perawatan.

ALAT, BAHAN DAN KELENGKAPAN SARANA KLINIK ILMU PENYAKIT MULUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kaca mulut 2 buah
Pinset dental 1 buah
Sonde lengkung 1 buah
Dappen glass 1 buah
Glass lab tipis 1 buah
Cotton roll secukupnya
Gelas kumur 1 buah
lembar penilaian praktikum
lembar penilaian DOPS (Direct Observational of Procedural skills)
lembar log book mahasiswa
map untuk menyimpan lembar penilaian pratikum, DOPS dan log book mahasiswa
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ILMU PENYAKIT MULUT

IPM I.
Semester 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Level Supervisi : Moderat Tinggi

IPM II
Semester 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Level Supervisi : Moderat Tinggi

Ujian Masuk Profesi (Ujian DOPS) & Ujian anamnesis
Remidi Ujian Masuk Profesi (DOPS & Anamnesis)
Pembahasan Ujian Masuk & Remidi
Menunjukkan pasien 1, pengisian status IPM, diagnosis, tatalaksana (SAR)
Kontrol pasien 1 dilanjutkan dengan diskusi singkat
Menunjukkan pasien 2, pengisian status IPM, diagnosis, tatalaksana (TU)
Kontrol pasien 2 dilanjutkan dengan diskusi singkat
Menunjukkan pasien 3, pengisian status IPM, diagnosis, tatalaksana (CHEILITIS)
Kontrol pasien 3 dilanjutkan dengan diskusi singkat
Diskusi lanjutan pasien 1
Diskusi lanjutan pasien 2
Diskusi lanjutan pasien 3
Simulasi kasus lesi pigmentasi
Remidi Simulasi kasus lesi pigmentasi
Pembahasan lesi pigmentasi
Simulasi kasus lesi putih
Remidi Simulasi kasus lesi putih
Simulasi kasus lesi merah
Remidi Simulasi kasus lesi merah
Pembahasan lesi putih dan lesi merah
Simulasi lesi vesikulobulosa dan ulserasi
Remidi dan pembahasan simulasi lesi vesikulobulosa dan ulserasi

Menunjukkan pasien 1, pengisian status IPM, diagnosis, tatalaksana (ORAL CANDIDIASIS)
Kontrol pasien 1 dilanjutkan dengan diskusi singkat
Menunjukkan pasien 2, pengisian status IPM, diagnosis, tatalaksana (LAIN-LAIN)
Kontrol pasien 2 dilanjutkan dengan diskusi singkat
Menunjukkan pasien 3, pengisian status IPM, diagnosis, tatalaksana (NON-TERAPI)
Diskusi lanjutan pasien 1
Diskusi lanjutan pasien 2
Diskusi lanjutan pasien 3
Simulasi kasus BMS, Xerostomia, Halitosis
Remidi dan pembahasan kasus BMS, Xerostomia, Halitosis
Simulasi kasus PMS
Remidi dan pembahasan kasus PMS
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Simulasi kasus lesi dan kelainan pra ganas
Remidi dan pembahasan kasus lesi dan kelainan pra ganas
Simulasi kelainan RM pasca terapi radiasi
Pembahasan kelainan RM pasca terapi radiasi
Simulasi lesi manifestasi oral akibat kelainan sistemik
Remidi dan pembahasan lesi manifestasi oral akibat kelainan sistemik
Ujian Profesi
Ujian Profesi
Ujian Profesi
Pembekalan Komprehensif (Pembekalan UKMP2DG)
Journal reading muatan lokal (kelautan)

27

DAFTAR PUSTAKA
Sonis ST, Fazio RC, Fang L. Principle and Practice of Oral Medicine, Philadelphia: WB Saunders Company.
1995.
Lynch MA, Brightman VJ, Greenberg MS. Burket’s Oral Medicine Diagnosis and Treatment. 9th Ed.,
Philadelphia: Lippincott-Raven. 1997.
Wray D, Lowe GDO, Dagg JH, Felix DH, Scully C. Textbook of General and Oral Medicine. 1st Ed,
Edinburgh: Churchill Livingstone. 1999.
Field A, Longman L, Tyldesley WR. Tyldesley’s Oral Medicine. 5th Ed., Oxford: Oxford University Press.
2004.
Langlais PR & Miller C. 2000. Colour atlas of common oral disease. Alih bahasa : drg Budi Susetyo.
Hipokrates. Jakarta.
Scully C & Cawson RA. 1999. Oral disease ( Colour guide). Secong edition. Churchill livingstone. Edinburgh.
London.
Tyldesley WR. 1991. A Colour atlas of orofacial disease. First edition. Wolfe Publishing Ltd.
Glick, M. 2021. Burket Oral Medicine 13th edition. USA
Odell EW. 2017. Cawson s Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine, 9th ed. Elsevier. Hal 256-259

28

LAMPIRAN
PERATURAN KLINIK
1. Mahasiswa wajib datang tepat waktu dan mengisi presensi kehadiran.
Senin – Kamis : Pagi : 09.00 - 11.30
Siang : 12.30 - 15.00
Jumat
: Pagi : 08.30 - 11.00
Siang : 13.00 - 15.30
2. Selama masa pandemic mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di RSGM
Nala Husada mengenakan masker, cuci tangan 6 langkah menurut WHO, menggunakan face
shield, menggunakan baju scrub, mengenakan APD level 2 pada pengerjaan phantom,
mengenakan APD level 3 pada pengerjaan pasien.
3. Sebelum mengikuti kegiatan offline mahasiswa wajib melakukan swab antigen terlebih dahulu
4. Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan offline apabila hasil swab antigen negative.
5. Sebelum mengerjakan pasien, pasien wajib swab antigen terlebih dahulu pada waktu hari H
sebelum melakukan pendaftaran, pasien dapat dikerjakan apabila swab antigen hasil negative.
6. Pasien anak-anak wajib diantar oleh wali/orang tua dengan membawa fotokopi KTP dan KK
7. Sebelum memeriksa dan mengerjakan pasien, mahasiswa wajib ijin pada instruktur yang
bertugas.
8. Sebelum menunjukkan pasien kepada instruktur, mahasiswa wajib menyiapkan alat dengan
lengkap (alas putih, alas dada lengkap dengan tali, cotton roll, cotton pellet yang telah di steril
dalam perti dish, alkohol dalam dappen glass, 1 set alat diagnosis steril dalam nierbeken dan
tempat sampah meja. Mahasiswa dilarang meminjam alat milik temannya.
9. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan dental unit apabila teman satu kubikelnya belum
selesai mengerjakan pasien pada hari tersebut (naik-turun pasien). Mahasiswa diharapkan dapat
bekerja sama dengan teman satu kubikelnya untuk mengatur jadwal pasien masing-masing.
10. Mahasiswa bertanggung jawab atas pasien yang dibawanya. Pasien dilarang berlarian dan
bermain di sekitar dental unit.
11. Mahasiswa dilarang melakukan transaksi dengan makelar dilingkungan RSGM Nala Husada
12. Mahasiswa wajib melakukan rekap nilai semua pekerjaan di klinik IPM 1 sebelum melanjutkan
pekerjaan IPM . Rekap nilai dan pekerjaan juga dilakukan diakhir semester pada waktu yang telah
ditentukan oleh instruktur.
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TATA TERTIB KLINIK ILMU PENYAKIT MULUT
ONLINE
•
•
•
•
•
•
•

Media daring/ online klinik IPM menggunakan aplikasi Zoom dan link zoom resmi disediakan
oleh FKG UHT. Link akan dibagikan oleh tim IT IPM.
Mahasiswa wajib memberi informasi dan konfirmasi jadwal , topik dan persiapan pembelajaran
kepada DPJP pada H-1.
Mahasiswa wajib hadir tepat waktu
Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi
Mahasiswa wajib menyalakan kamera selama daring
Bila ada kendala saat daring segera lapor DPJP & Tim IT yang sedang bertugas
Setelah selesai pembelajaran mahasiswa wajib mengisi log book klinik IPM

OFFLINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Instruktur memberikan nilai di lembar nilai yang telah disediakan tidak melebihi dari 2 (dua) minggu
setelah tanda tangan instruktur pada lembar perawatan. (Nilai akan hangus bila melebihi 2 minggu)
Mahasiswa diharap kedatangannya paling lambat 15 menit sesudah jam praktikum dimulai dan 15
menit sebelum waktu praktikum berakhir, pekerjaan harus segera diakhiri dan dalam kondisi bersih.
Presensi dilakukan sebelum dan sesudah, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan
sepengetahuan dosen pembimbing.
Menyiapkan hand instrument, unit dan bahan dalam kondisi siap pakai untuk merawat penderita.
Bahwa tidak diketahui terjadi kerusakan pada dental unit atau dental chair, sedang mahasiswa tidak
melaporkan pada petugas jaga / perawat klinik, maka mahasiswa bersangkutan bertanggung jawab
dalam perbaikannya.
Kerapian, kebersihan dan kelengkapan alat , serta sikap selama praktikum merupakan salah satu
unsur penilaian
Bila meninggalkan klinik dalam masa praktikum harus seijin instruktur
Setiap melakukan tahapan pekerjaan pada penderita atau dengan kata lain mendatangkan
penderita, mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar penderita dan mengambil odontogram pada
petugas loket RSGM Nala Husada
Instruktur berhak menanyakan kesiapan mahasiswa secara teoritis sebelum menjalankan proses
pekerjaannya
Obat yang diresepkan wajib dibeli di apotik RSGM Nala Husada. Bila resep tidak tersedia di apotik
RSGM Nala Husada dapat beli di luar RSGM Nala Husada. Setiap pembelian obat, baik di klinik
maupun di apotek luar, mahasiswa wajib menyimpan kuitansi pembelian obat. Kuitansi tersebut
ditunjukkan pada saat rekap nilai.
Setiap pasien mendapat obat pribadi, tidak untuk bergantian.
Mahasiswa FKG UHT tidak boleh dijadikan sebagai pasien kecuali teman seangakatan dengan
persetujuan instrukturdan mengisi format pernyataan belum pernah menjadi pasien IPM.
Dalam satu pasien bila terdapat beberapa kasus kelainan jaringan lunak RM boleh dikerjakan oleh
mahasiswa yang bersangkutan dengan catatan diskusi dilakukan untuk setiap kasus secara mandiri.
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•
•
•
•

Bila instruktur berhalangan hadir untuk melakukan diskusi kasus penderita dengan mahasiswa
sesuai jadwal yang telah disepakati maka mahasiswa wajib melaporkan ke Kepala Laboraturium.
Biaya perawatan penderita harus sudah diselesaikan setiap kali sebelum penderita pulang.
Obat yang disediakan oleh RSGM Nala Husada pada klinik IPM untuk perawatan penderita dilarang
dibawa pulang.
Pelanggaran tata tertib tersebut di atas dan tindakan penyamaran dan pemalsuan dari semua
tahapan pekerjaan yang dilakukan akan dikenai sanksi akademis atau sanksi administrasi
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PRESENSI DAN LOG BOOK
PROGRAM PROFESI
ILMU PENYAKIT MULUT
Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Hang Tuah
Bagian
Ilmu Penyakit Mulut

Foto

SEMESTER GENAP TH AJARAN 2021/2022

Nama

:

Nim

:

Semester : 1 / 2 / 4 / MTTW
Kelompok / stase :

No

Hari
/Tanggal /
Jam

Jenis Kegiatan

TTD
Mahasiswa

Nama
dan TT
Instruktur

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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LEMBAR PENILAIAN PENGELOLAAN KASUS TERAPI
PROGRAM PROFESI ILMU PENYAKIT MULUT
SEMESTER GENAP TH AJARAN 2021/2022
Fakultas
Kedokteran Gigi
Universitas
Hang Tuah

Nama

:

Nim

:

Semester : 1 / 2 / 4 / MTTW

Bagian
Ilmu Penyakit
Mulut

Kelompok / Stase :

10
11

No

Tgl

Kegiatan

Standar
Penilaian Kasus

1

Anamnesis

20

2

Pemeriksaan Ektra Oral

15

3

Pemeriksaan Intra Oral

15

4

Penegakan Diagnosis

30

5

Rencana Perawatan

20

TOTAL

Nilai

Paraf DPJP

100

DOPS (Direct Observational of Prosedural Skill)
NO

Tgl

Kegiatan

Standar
Penilaian Kasus

1

Tindakan Asepsis

25

2

Pengobatan Topikal

25

Nilai

Paraf DPJP
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3

Peresepan

25

4

KIE

25
TOTAL

100

34

