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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 Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang 
Tuah di RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan. 
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bekerja di KSM Ortodonsia 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 
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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 Ortodonsia 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 Ortodonsia 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.  
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                   Dekan           Direktur    
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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 

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 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. 

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

7 

Creator and inovator  

 

  

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 

ii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
I.1. LATAR BELAKANG 
 Dalam upaya mengembangkan sistem Pendidikan Kedokteran Gigi yang berkualitas, komprehensif, 
dan sesuai dengan tingkat kompetensi yang diharapkan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah 
Surabaya melakukan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Salah satunya adalah  Ortodonti yang 
merupakan cabang ilmu kedokteran gigi yang berkaitan dengan variasi genetik, pertumbuhkembangan muka 
serta berbagai faktor yang mempengaruhi oklusi geligi serta fungsi berbagai organ terkait orofasial.  

Tujuan perawatan ortodontik adalah memperbaiki letak gigi dan rahang yang tidak normal sehingga 
didapatkan fungsi geligi dan estetik geligi yang baik maupun wajah yang menyenangkan dan dengan hasil 
ini akan meningkatkan kesehatan psikososial seseorang. Untuk keberhasilan perawatan perlu kesesuaian 
antara analisis umum, lokal, fungsional, model, sefalometri, menentukan etiologi maloklusi, menentukan 
diagnosis kasus dengan macam perawatan dan rencana perawatan. 

Diharapkan Dokter gigi muda Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya dapat 
melakukan tahapan dan tindakan pemulihan fungsi stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik  sesuai 
dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. 

  
Standar Kompetensi dokter gigi Indonesia yang akan dicapai  
Domain I : profesionalisme 

Melakukan praktek di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika 
dan hukum yang relevan. 
1. Etik dan Jurisprudensi (C3,P5,A4) 
1.1. Menerapkan etika kedokteran gigi serta hukum yang berkaitan dg praktik kedokteran gigi secara 

professional 
1.1.1. Menerapkan etika kedokteran gigi secara professional (C3,P3,A4) 
1.1.2. Menjaga kerahasiaan profesi dalam hubungannya dengan teman sejawat, staf dan pasien 

(C3,P3,A3) 
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1.1.3. Membedakan hak dan kewajiban dokter dan pasien (C3,P3,A4) 
1.2. Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kode etik 

1.2.1. Memberikan pelayanan kedokteran gigi yang manusiawi dan komprehensif (C3,P5,A5) 
1.2.2. Menjaga hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai dengan pasien, pendamping 

pasien dan sejawat (C3,P3,A3) 
1.2.3. Memperkirakan keterbatasan kemampuan diri untuk kepentingan rujukan (C3,P3,A4) 

1.3. Memahami masalah-masalah  yang berhubungan dengan hukum yg berkaitan dengan praktik 
kedokteran gigi 
 

2. Analisis informasi kesehatan secara kritis, ilmiah dan efektif (C4,P3,A3) 
2.1. Menganalisis secara kritis kesahihan informasi 

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

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

2.2. Mengelola informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, sistematis, dan komprehensif 
2.2.1. Menyusun karya ilmiah sesuai dengan konsep, teori, dan kaidah penulisan ilmiah (C3,P3, A3) 
2.2.2. Menyajikan karya ilmiah kesehatan secara lisan dan tertulis (C3,P3,A3) 

2.3. Berfikir kritis dan alternative dalam mengambil keputusan 
2.3.1. Menyusun pemecahan masalah berdasarkan prioritas (C3, P3,A3) 
2.3.2. Menilai kualitas produk dan teknologi kedokteran gigi (C4, P3,A3) 

2.4. Menggunakan pendekatan evidence based dentistry dalam pengelolaan kesehatan gigi dan mulut 
2.4.1. Menapis sumber rujukan yang sahih untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan 

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

kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut (C3,P3,A3) 
 

3. Komunikasi (C3, P3, A3) 
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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 sejawt 
dan profesi kesehatan lain yang terkait 
3.1.1. Berdialog dengan pasien dalam kedudukan yang setara (C3,P3,A3) 
3.1.2. Bersikap empati terhadap pasien akan keluhan kesehatan gigi dan mulut yang mereka 
kemukakan ( C3,P3,A3) 
3.1.3. Menuliskan surat rujukan pasien kepada sejawat dan atau penyelenggara kesehatan lain 
jika diperlukan sesuai dengan standar prosedur operasional yg berlaku (C3,P3,A3) 
3.1.4. Berdialog dengan teman sejawat, praktisi kesehatan, dan praktisi lain terkait (C3,P3,A3) 
 

4. Hubungan sosio kultural dalam bidang kesehatan gigi dan mulut (C3,P3,A3) 
4.1 Mengelola dan menghargai pasien dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama dan ras 
melalui kerjasama dengan pasien dan berbagai fihak terkait untuk menunjang pelayanan kesehatan gigi 
dan mulut yang bermutu. 

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

 
Domain II : Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi 

Memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar 
profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi. 
 
5. Ilmu Kedokteran Dasar (C3, P3, A4)  
5.1 Mengintegrasikan ilmu pengetahuan biomedik yang relevan sebagai sumber keilmuan dan berbagai 
data penunjang untuk diagnosis dan tindakan medik kedokteran gigi 
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5.1.1 Mengintegrasikan ilmu biomedik yang relevan dengan bidang kedokteran gigi untuk 
menegakkan Diagnosis, menetapkan prognosis dan merencanakan tindakan medik Kedokteran Gigi 
(C3, P3, A4). 
5.1.2 Menghubungkan morfologi makroskopis, mikroskospis dan topografi organ, jaringan penyusun 
sistem tubuh manusia secara terpadu, sebagai landasan pengetahuan untuk diagnosis , prognosis 
dan merencanakan tindakan medik kedokteran gigi (C3, P3, A4). 
5.1.3 Memahami proses tumbuh kembang dentokraniofasial pranatal dan pascanatal (C2 ,P3, A3). 
5.1.4 Memahami proses penyakit/ kelainan yang meliputi, infeksi, dan non infeksi (C2 , P2, A3). 
5.1.6 Memahami obat-obat yang digunakan untuk penyakit gigi dan mulut, termasuk efek samping dan 
interaksinya (C2, P3,A4). 
5.1.7 Memahami penggunaan dan bahaya sinar X (C2, P3, A4). 

 
6. Ilmu Kedokteran Klinik (C4, P3, A4) 
6.1 Memahami ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan 
perawatan gigi dan mulut pada pasien medic kompromis 

6.1.1 Menghubungkan tatalaksana kedokteran klinik untuk mengembalikan fungsi optimal sistem 
stomatognati (C4, P3, A4). 
6.1.2 Memahami kelainan/penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut pada pasien 
medik kompromis (C2, P3, A4). 
6.1.3 Memahami cara pengelolaan pasien dengan kelainan/penyakit sistemik yang bermanifestasi di 
rongga mulut pada pasien medik terkompromis secara holistik dan komprehensif (C2, P2, A2 ). 
6.1.4 Memahami cara merujuk pasien medik kompromis secara professional (C2, P3, A4). 
 

7. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar (C4, P4, A4) 
7.1 Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar mencakup: Biologi Oral, Bio- Material dan Teknologi 
Kedokteran Gigi untuk menunjang keteram-pilanpreklinik dan klinik, serta penelitian bidang kedokteran gigi. 

7.1.1 Memahami ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi dasar dan 
klinik (C2, P4, A4). 
7.1.2 Menganalisis hasil penelitian kedokteran gigi dasar yang berkaitan dengan kasus medik dental 
dan disiplin ilmu lain yang terkait (C4, P3, A4). 
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7.1.3 Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar untuk menunjang keterampilan preklinik dan klinik, 
serta penelitian bidang kedokteran gigi, meliputi : Biologi Oral, Biomaterial Kedokteran Gigi, Radiologi 
Kedokteran Gigi (C2, P3, A4). 

 
Domain III : Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik 

Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi 
dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 
 
8. Ilmu Kedokteran Gigi Klinik (C4, P3, A4) 
8.1 Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan pelayanan klinis 
kesehatan gigi dan mulut yg efektif dan efisien 

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

9. Pemeriksaan Pasien (C4, P3, A4) 
9.1. Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi 
klinis, laboratoris, radiologis, psikologis dan sosial guna mengevaluasi kondisi medik pasien 

9.1.1. Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik  (C1, P2,A2) 
9.1.2.  Menerapkan pemeriksaan komprehensif sistem stomatognatik dengan  memperhatikan kondisi 
umum (C3,P3,A4) 
9.1.3. Menentukan pemeriksaan penunjang laboratories yang dibutuhkan (C4,P4,A4) 
9.1.4. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratories ( C4,P3,A3) 
9.1.5. Menentukan pemeriksaan penunjang radiologi intra oral dan ekstra oral yang dibutuhkan (C4, 
P4, A4) 
9.1.6. Menghasilkan radiograf dengan alat foto sinar X intra oral (C3, P3, A3) 
9.1.7. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi intra oral dan ekstra oral secara umum 
(C4,P3,A3) 
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9.1.8. Menganalisis kondisi fisik, psikologis, dan sosial melalui pemeriksaan klinis ( C4,P3,A3) 
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 (C3,P2,A3) 
9.2.2. Menganalisis perilaku pasien yang memerlukan perawatan khusus  secara professional 
(C4,P3,A4) 
9.2.3. Mengidentifikasi kondisi psikologis dan sosial ekonomi pasien berkaitan dengan 
penatalaksanaan lebih lanjut (C1,P4,A3) 

9.3. Menggunakan rekam edik sebagai acuan dasar dalam melaksanakan perawatan gigi dan mulut 
9.3.1. Membuat rekam medik  secara akurat dan komprehensif ( C1,P3,A4) 
9.3.2. Mengelola rekam medik sebagai dokumen legal dengan baik (C3, P3,A4) 
9.3.3. Merencanakan  perawatan medik kedokteran gigi berdasarkan  catatan medik yang tertulis 
pada rekam medik (C3,P3,A4) 

 
10. Diagnosis (C4, P4, A4) 
Menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/ kelainan gigi dan mulut melalui interpretasi, 
analisis, dan sintesis hasil pemeriksaan pasien 
10.1. 

10.1.1. Menegakkan diagnosis sementara dan diagnosis kerja berdasarkan analisis hasil pemeriksaan 
riwayat penyakit, temuan klinis, temuan laboratoris, temuan radiografis, dan temuan alat bantu yang 
lain (C4, P4, A4) 
10.1.5. Memastikan penyimpangan dalam proses tumbuh kembang yang mengakibatkan maloklusi  
(C3,P4,A3) 
10.1.9. Menjelaskan keadaan akibat kelainan oklusal dan gangguan fungsi mastikasi dan kondisi  
yang memerlukan perawatan ( C4,P4,A4) 
10.1.10. Mengidentifikasi kelainan oromaksilofasial (C4,P4,A4). 
10.1.11. Menjelaskan hubungan kebiasaan buruk pasien  dengan adanya kelainan oromaksilofasial 
(C2, P3,A2) 
10.1.12. Membedakan kelainan dental, skeletal atau fasial yang berhubungan dengan  gangguan 
tumbuh kembang, fungsi, dan estetik (C4,P4,A4) 
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11. Rencana Perawatan (C4,P3,A3) 
11.1 Mengembangkan , mempresentasikan, dan mendiskusikan rencana perawatan yang didasarkan pada  
        kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien 

11.1.1. Menganalis derajat risiko penyakit  gigi dan mulut (C4,P3,A2) 
11.1.2. Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan dan kecemasan pasien yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perawatan 
11.1.3 Merencanakan pelayanan preventif berdasarkan analisis risiko penyakit (C3,P3,A3). 
11.1.4 Merencanakan perawatan dengan memperhatikan kondisi sistemik pasien (C3,P3,A3). 
11.1.5 Mengembangkan rencana perawatan yang komprehensif dan rasional berdasarkan diagnosis 
(C3,P3,A3). 
11.1.6 Menjelaskan temuan, diagnosis dan perawatan pilihan, ketidak nyamanan dan resiko 
perawatan untuk mendapat persetujuan melakukan perawatan (C2,P3,A3). 
11.1.7 Menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang dibutuhkan, langkah-langkah perawatan, dan 
perkiraan biaya perawatan (C2,P2,A3). 
11.1.8 Bekerjasama dengan profesi lain untuk merencanakan perawatan yang akurat(C4,P3,A3). 

 
11.2 Menentukan rujukan yangsesuai yang berkaitan dengan pelaksanaan perawatan (C3,P3,A3). 

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

 
12. Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C4, P4, A4) 
12.1 Mengendalikan rasa sakit dan kecemasan pasien disertai sikap empati. 

12.1.1 Meresepkan obat-obatan secara benar dan rasional (C3,P3,A3). 
12.1.2 Mengatasi rasa sakit, rasa takut dan ansietas dengan pendekatan farmakologik dan non 
farmakologik (C3,P3,A3). 
 

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik 



 

12 
 
 

Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik. 
13. Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C4, P5, A4) 
13.3 Melakukan perawatan ortodonti pada pasien anak dan dewasa 

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

13.6 Melakukan perawatan kelainan sendi temporomandibular dan oklusi dental 
13.6.1 Melakukan terapi kelainan oklusi dental yang sederhana (C3,P3,A3). 

13.9 Bekerja dalam tim secara efektif dan efisien untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima 
13.9.1 Bekerja sama secara terintegrasi diantara berbagai bidang ilmu kedokteran gigi dalam 
melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang prima (C3,P3,A3). 
13.9.2 Melaksanakan kerjasama dalam tim secara professional (C3,P3,A3). 
13.9.3 Melakukan rujukan kepada sejawat yang lebih kompeten secara interdisiplin dan intradisiplin 
(C3,P3,A3) 
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I. 2. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Umum  : 

Dokter gigi muda mampu melakukan perawatan ortodonti dengan peranti lepasan pada anak dan 
dewasa, melakukan pencegahan maloklusi dental,memastikan faktor – faktor yang mempengaruhi hasil  
perawatan, melakukan perawatan maloklusi dental, melakukan perawatan kelainan sendi 
temporomandibular dan oklusi dental serta bekerjasama dengan tim secara profesional dan melakukan 
rujukan kepada sejawat yang lebih kompeten  sesuai dengan standar kompetensi  dan standar profesi yang 
ditetapkan. 
 
Tujuan pembelajaran khusus : 
1. Dokter gigi muda dapat  mencetak dengan hasil yang baik, tercetak gambaran anatomik yang jelas 

(gigi geligi, frenulum, vestibulum dan buccal fold tercetak jelas), dan tidak porous.  
2. Dokter gigi muda dapat mencocokkan oklusi model dengan oklusi pasien dengan cara 

memproyeksikan garis median muka pasien pada model 
3. Dokter gigi muda dapat melakukan trimming model pada model studi dengan bentuk segi tujuh yang 

rapi dengan tinggi model studi 5 cm (gambar di bawah) 
4. Dokter gigi muda dapat melakukan analisis kasus pasien yang dirawat setelah mengisi data pada 

kartu status pasien sesuai dengan analisis umum, lokal, model, fungsional, sefalometri 
5. Dokter gigi muda mampu melakukan kegiatan ketrampilan klinik meliputi : mencetak, insersi, aktivasi 
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6. Dokter gigi muda dapat membuat desain konstruksi peranti ortodonti pada kartu status dan model 
kerja serta menyiapkan pegas dan cengkeramnya 

7. Dokter gigi muda dapat memasang (insersi) peranti ortodonti dengan melihat apakah cengkeram, 
pegas, dan lempeng akrilik terletak baik pada tempatnya serta memperhatikan apakah perawatan 
pendahuluannya sudah dikerjakan. 

8. Dokter gigi muda dapat mengaktifkan komponen aktif peranti ortodonti setiap dua minggu sekali 
secara benar 

9. Dokter gigi muda mampu memahami pada keadaan tertentu (peranti putus, ingin menambah 
komponen aktif, peranti hilang atau sudah tidak cocok) perlu dilakukan reparasi. 

10. Dokter gigi muda mempunyai penguasaan teori pada analisis kasus, analisis sefalometri, dan kontrol 
11. Dokter gigi muda menguasai kontrol pasien setiap enam minggu yang meliputi penguasaan ringkasan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus, rencana perawatan, perawatan yang telah 
dilakukan, hasil yang telah dicapai serta apa yang akan dilakukan dalam perawatan selanjutnya 

12. Dokter gigi muda  mempunyai kemampuan menilai kemajuan dalam merawat pasien dengan 
membandingkan model progres dengan model studi menggunakan indeks ortodontik 

13. Dokter gigi muda dapat melakukan perawatan pasien Dokter gigi muda lain bila operator pasien yang 
bersangkutan  berhalangan karena alasan yang disetujui instruktur. 

14. Dokter gigi muda dapat  bekerjasama dengan tim secara profesional dan melakukan rujukan kepada 
sejawat yang lebih kompeten  sesuai dengan standar kompetensi  dan standar profesi yang ditetapkan. 
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I.3. REQUIREMENT KLINIK 

Merawat 2  pasien, dengan ketentuan kompleksitas kasusnya  terdiri dari: 1 kasus sukar dan 1 
kasus ringan atau 2 kasus moderat. Penilaian kompleksitas kasus dengan indeks maloklusi  
ICON. 
 
Tahapan  requirement  klinik  Ortodonti  meliputi :   

1. Diagnosis 
a. Analisis umum 
b. Analisis Lokal 
c. Analisis model studi 
d. Analisis fungsional 
e. Analisis sefalometri 

2. Skill (ketrampilan) 
a. Mencetak 
b. Insersi alat baru/ ganti desain 
c. Aktivasi 
d. Reparasi peranti 
e. Merawat pasien Dokter gigi muda lain 

3. Penguasaan teori 
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a. Analisis kasus 
b. Kontrol 
c. Diskusi laporan kasus 

4.  Kemajuan Perawatan  
a. Penilaian dengan Indeks maloklusi ICON 

 
 
 
 
 
 
 
I.4. TATA TERTIB KLINIK DAN PETUNJUK UMUM 
a. Dokter gigi muda berpakaian rapi, bersepatu dan tidak boleh mengenakan bawahan berbahan jeans. 

Mengenakan jas praktikum warna biru muda panjang tidak ketat, nama dada di bagian dada kanan, 
sarung tangan serta masker.  

b. Mengumpulkan  foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk presensi Dokter gigi muda. Pada setiap lembar nilai 
dan kartu status dipasang foto pasien dengan ukuran 4 x 6. Foto pasien harus sudah terpasang paling 
lambat 4 minggu setelah pasien didaftarkan. Dokter gigi muda tidak diperkenankan mengerjakan pasien 
jika sampai minggu ke 4 belum ada foto pasien. 

c. Dokter gigi muda wajib melakukan presensi pagi, sebelum kerja klinik dimulai dan presensi siang sebelum 
kerja klinik berakhir.  Terlambat presensi pagi lebih dari 15 sampai 30 menit maka Dokter gigi muda  
dikenakan sanksi membuat makalah dan bila terlambat lebih dari 30 menit apapun alasannya dianggap 
absen pada hari itu.  

d. Peralatan yang wajib dibawa, setiap kegiatan praktikum klinik ortodonti  
Ø 2 buah kaca mulut 
Ø 1 buah pinset 
Ø 1 buah sonde 
Ø 4 pasang sendok cetak bersudut ( ukuran  1,2, 3, & 4) 
Ø Tang Adams, tang Adams universal, tang  koil, tang tiga jari dan tang potong  
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Ø Mangkok karet dan spatula 
Ø Alat scaling (sickle) 
Ø Straight handpiece ( low speed ) dan matabur  ( frazer, stone) 
Ø Alas meja, model studi, model progres (kalau sudah ada) 

e.  Dokter gigi muda  mendaftarkan pasien baru untuk mendapat rekam medik, setelah  indikasi pasien  
disetujui oleh instruktur. 

f. Sebelum  perawatan ortodonti dimulai, orang tua / wali diharuskan menandatangani formulir  persetujuan 
tindakan medik (informed consent) 

g. Setiap tahap kerja klinik harus mendapatkan persetujuan berupa paraf atau nilai pada lembar pekerjaan 
/ nilai. Jangan lupa meminta nilai   pada hari itu juga. Baik di kartu status dan di lembar nilai 

 
 
 
I.5. PENGAMPU 
Dr. Budi Handayani, drg Sp Ort 
Pambudi Rahardjo, drg. MS.,Sp Ort 
Bambang Sucahyo, Drg Sp Ort 
Robianto Muljosumarto, drg 
Dr. Arya Brahmanta, drg. Sp Ort 
Dr. Noengki Prameswari, drg. M.Kes 
Maria Lisdiana Tandjung, drg. MAP 
Meralda Rossy Syahdinda drg. Sp. Ort 
Faizah Hanum drg.Sp.Ort 
 
 
 
I.6. SARANA PENUNJANG 
Terdapat sarana yang disediakan untuk perawatan ortodonti meliputi : alat dan bahan. Alat meliputi dental 

chair, ruang diskusi, foto rontgen periapikal, sefalometri dan panoramik, viewer sefalometri / meja tracing. 
Sedangkan bahan-bahan disesuaikan dengan kasus pada pasien. 
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I.7. EVALUASI 
Dokter gigi muda dinyatakan lulus ortodonti klinik jika telah selesai  merawat 1 pasien dan 1 pasien 
ada kemajuan perawatan serta sudah melakukan laporan kasus. 
 

1. Nilai kelulusan klinik Ortodonti  ditentukan dari : 
a. Teori ( AK, Kontrol, laporan kasus)   25 % 
b. Ketrampilan (aktivasi, mencetak, insersi) 20% 
c. Kemajuan perawatan      40 % 
d. Sikap dan sopan santun 15 % 

 
2. Syarat  

Ada kemajuan perawatan  :  
- Dinilai dari model progres dan foto sefalometri post perawatan . 
- Nilai skor ICON  ≤ 31 
- Derajat perubahannya  (perubahan yang besar / sangat berubah 

BAB II 
PENATALAKSANAAN 

 
II.1. Teori 
Diagnosis di bidang ortodontik dapat dianggap sebagai suatu pengumpulan dan interpretasi data klinis untuk 
menetapkan ada tidaknya maloklusi. Diagnosis merupakan langkah sebelum merencanakan perawatan 
ortodontik. 
Untuk menentukan diagnosis diperlukan beberapa analisis yaitu: analisis umum, analisis lokal, analisis 
fungsional, analisis model dan analisis sefalometri. Dalam menentukan Diagnosis Ortodontik, Klasifikasi 
Maloklusi yang digunakan yaitu Klasifikasi Angle.  
 
Klasifikasi  Maloklusi menurut Angle  
Angle berpendapat bahwa M1 merupakan kunci oklusi, karena itu dia membuat klasifikasi relasi lengkung 
gigi atas dan bawah pada bidang sagital berdasarkan relasi M1 (relasi anteroposterior M1 atas dan bawah). 
Bila tonjol mesiobukal M1 atas terletak pada gruf bukal M1 bawah dan tonjol mesiopalatal M1 atas terletak 
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pada fosa sentral M1 RB disertai dengan gigi-gigi yang tersusun rapi dalam garis oklusi yang baik, maka 
keadaan ini disebut oklusi yang normal.  Relasi lengkung seperti ini disebut juga neutroklusi. 
Menurut Angle, maloklusi dibagi dalam 3 kelas: 
 
1. Maloklusi kelas I Angle  

        
Relasi M1 normal tapi garis oklusi tidak normal karena letak gigi-gigi yang malposisi, rotasi atau penyebab 
lainnya sehingga terlihat berdesakan, gigitan terbuka anterior dll.  
 
 
 
 
 
2. Maloklusi kelas II Angle 

       
      Div.1   Div.2 
M1 bawah terletak relatif lebih ke distal dari normal. Jadi tonjol mesiobukal M1 atas kontak dengan M1 bawah 
pada bagian yang lebih ke anterior dari gruf bukal M1 bawah. Lengkung bawah terletak minimal setengah 
lebar tonjol lebih ke distal dari pada normal. Pada relasi kelas II yang sesungguhnya, tonjol distobukal M1 
atas terletak pada  gruf bukal M1 bawah. Relasi ini disebut distoklusi. 
Maloklusi Kelas II dibagi dalam 2 divisi: 
Divisi 1: insisivi atas protrusi atau bila insisivi atas inklinasinya normal, tetap terdapat jarak gigit dan tumpang 
gigit yang bertambah. 
Divisi 2: insisivi sentral atas retrrusi. Kadang-kadang insisivi lateral protrusi, miring ke mesial atau rotasi 
mesiolabial. Jarak gigit biasanya normal atau sedikit bertambah. Tumpang gigit bertambah. 
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Dapat juga keempat insisivi atas retroklinasi dan kaninus terletak di bukal.       
 
3. Maloklusi kelas III Angle 

    
Lengkung bawah minimal selebar satu tonjol lebih ke mesial daripada lengkung geligi atas dibanding relasi 
yang normal. Tonjol mesiobukal M1 atas kontak dengan M1 bawah pada bagian yang terletak lebih posterior 
daripada gruf bukal M1 bawah dan terdapat gigitan silang anterior. Ini disebut true prognatism. Relasi seperti 
ini disebut juga mesioklusi.  
Pseudo prognatism adalah keadaan dimana sebenarnya relasi anterior edge to edge tapi karena terjadi 
gerakan mandibula ke depan terjadi relasi seperti kelas III yaitu gigitan silang anterior.  
Pada pasien dengan kehilangan prematur molar sulung RB, M1 akan condong / bergerak ke mesial, untuk 
menentukan klasifikasinya harus dibayangkan  posisi asli M1 sebelum bergeser.  
 
II.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
 
Setiap kasus pasien dilaksanakan berdasarkan urut-urutan : 

1. Persiapan : alat, model, kartu status 
2. Indikasi kasus pada dosen pembimbing  
3. Pengisian odontogram 
4. Perawatan pendahuluan (scaling dll) 
5. Melakukan foto wajah, foto intra oral  dan foto rontgen 
6. Mencetak model studi 
7. Penetapan oklusi dan garis median 
8. Basis model studi 
9. Trimming model studi 
10. Ujian DOPS 
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11. Analisis Kasus : Analisis umum, analisis local, analisis fungsional, analisis model, analisis 
sefalometri, membuat desain peranti pada status 

12. Etiologi maloklusi 
13. Diagnosis 
14. Macam perawatan 
15. Rencana perawatan 
16. Mencetak model kerja 
17. Membuat desain di model  
18. Menunjukkan cengkeram dan pegas 
19. Pemulasan peranti 
20. Insersi peranti 
21. Aktivasi peranti 
22. Kontrol 
23. Retensi 
24. Rujukan ke bagian lain 
25. Mengerjakan pasien Dokter gigi muda lain 

 
 
Macam pekerjaan yang harus mendapatkan persetujuan instruktur ( membubuhkan paraf atau nilai) 
adalah:  

a. Indikasi pasien (paraf) 
b. Pembersihan karang gigi (paraf) 
c. Mencetak (paraf dan nilai) 
d. Pemeriksaan oklusi dan garis median (paraf) 
e. Basis Trimming model  (paraf) 
f. Analisis Sefalometri (paraf dan nilai) 
g. Analisis kasus (paraf dan nilai) 
h. Merujuk pasien untuk perawatan di bagian lain  (paraf) 
i. Pembuatan cengkeram  dan  pegas (paraf) 
j. Pemulasan lempeng akrilik (paraf) 
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k. Insersi peranti ortodonti (paraf dan nilai) 
l. Aktivasi (paraf dan nilai) 
m. Reparasi peranti (paraf dan nilai) 
n. Mengerjakan pasien Dokter gigi muda lain (paraf dan nilai) 
o. Kontrol  (paraf dan nilai) 
p. Diskusi laporan kasus  (paraf dan nilai) 

 
II.2.1  PENJELASAN  S.O.P 
- Tiap tahapan haruslah mendapat persetujuan instruktur yang tertulis pada kartu status pasien baik 

mengenai proses kerja, penggantian peranti, maupun pencabutan   
- Setiap nilai yang dimintakan rangkap 2 yaitu pada kartu status dan pada  rekap nilai fakultas serta 

status umum (odontogram).  
 
Persiapan alat 
Setiap kali akan melakukan perawatan, alat harus disiapkan dan akan diperiksa instruktor. Dan akan 
dilakukan tes alat pada pertama kali masuk klinik. Bila alat tidak lengkap tidak diperkenankan 
mengerjakan pasien pada hari itu. 
 
 
Indikasi pasien 
Dokter gigi muda wajib mendapat persetujuan instruktor untuk indikasi pasien  yang akan dirawat. 
Indikasi perawatan ortodonti merupakan prosedur awal untuk memeriksakan pasien ke Instruktur agar 
mendapat persetujuan dilakukannya perawatan sesuai dengan kompetensinya.  
Contoh kasus : maloklusi Angle klas I,II,III tipe dental. Sedangkan  untuk tipe skeletal harus mendapat 
persetujuan dari Instruktor Ortodonti.  Pasien yang  tidak mempunyai komitmen terhadap perawatan 
kontra indikasi untuk dirawat ortodontik. 
  
Pengisian odontogram 
Setelah pasien disetujui, Dokter gigi muda wajib mendaftarkan pasiennya ke kamar terima untuk 
mendapatkan kartu status. Kemudian, operator wajib  mengisi odontogram pasien pada kartu status dan 
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disetujui oleh instruktor. Setelah itu pasien/ orang tua/ wali harus mengisi lembar persetujuan tindakan 
medis Informed consent.  
 
Foto wajah  
Perlu dilakukan foto wajah ekstra oral pasien, agar diketahui bentuk wajah serta profil sebelum dilakukan 
perawatan. Selain itu juga harus melakukan foto intra oral dari pasien untuk menunjang langkah 
selanjutnya, yaitu menentukan skor ICON. 

     
 

   
 
 
Foto rontgen 
Sebelum dilakukan perawatan, perlu dilakukan foto rontgen. Foto rontgen yang diperlukan untuk 
perawatan ortodontik yaitu foto periapikal, panoramik dan sefalometri. Foto periapikal, panoramik dan 
sefalometrik dilaksanakan dengan seijin instruktur, pelaksanaan rontgen foto disertai surat rujukan. 
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Mencetak model studi 
Pekerjaan mencetak model studi dilakukan setelah  gigi dan rongga mulut bersih (setelah scaling). Setiap 
mencetak Dokter gigi muda diberi kesempatan 2 X per rahang. Nilai yang didapat Dokter gigi muda untuk 
mencetak berdasarkan hasil cetakan yang tercetak bentuk anatomisnya,harus jelas, tidak porous dan 
berdasarkan berapa kali Dokter gigi muda mencetak. Nilai mencetak didapatkan saat Dokter gigi muda 
mencetak model studi, mencetak model kerja, model untuk ganti desain peranti dan mencetak model 
progress. 
 
Penetapan oklusi dan garis median 
Dokter gigi muda melakukan pemeriksaan oklusi dan garis median pada model yang belum dibasis 
disesuaikan dengan kondisi intraoral pasien dan garis median wajah pasien. Proyeksikan garis median 
wajah pasien pada model, kemudian beri tanda garis pada model. Beri juga tanda pada relasi molar dan 
kaninus. 
 
Basis model studi dan trimming model 
Dokter gigi muda membasis model studi dan triming sesuai ketentuan serta dilengkapi dengan data 
pasien pada kedua sisi luar model. Basis model studi harus mendapatkan persetujuan instruktor. 
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Ujian DOPS (Direct Observasional of Procedural Skill)  
DOPS merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap ketrampilan dokter gigi muda kepada pasien secara 
langsung untuk meningkatkan profesionalisme terutama dalam kecepatan, ketepatan dan performa. DOPS 
merupakan pembelajaran vital dengan penilaian yang valid dalam tahap pembelajaran klinik. Materi ujian 
adalah salah satu tahap ketrampilan klinis. 

 
Analisis kasus 

Kartu status diisi sesuai dengan keadaan pasien. Dokter gigi muda mengisi kartu status pasien dan 
melakukan analisis kasus dengan menggunakan kartu status pasien yang difotokopi dari kartu status 
pasien asli. Dokter gigi muda wajib mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk analisis kasus 
serta isian secara materi. Jika belum selesai dalam 1 kali pertemuan, analisis kasus dapat dilaksanakan 
dengan  instruktur yang berbeda. 

Pada tahapan analisis umum, lokal, dan fungsional  pasien harus datang. Setelah itu analisis  kasus 
dapat dilaksanakan tanpa pasien sampai penentuan diagnosis. Analisis sefalometri dilakukan setelah 
melakukan tracing. Untuk menentukan macam perawatan, rencana perawatan dan desain peranti 
kadang kedatangan pasien diperlukan. Hasil analisis kasus  yang telah dinyatakan selesai oleh instruktor  
disalin  pada  kartu status  asli pasien. Dokter gigi muda mendapatkan nilai Analisis Kasus bila telah 
membuat desain peranti dan telah menyalin isian Analisis  Kasus pada status asli pasien. 
 
Diagnosis 
Diagnosis ditentukan berdasarkan analisis model dan sefalometri yang sudah dikerjakan. 
 
Macam perawatan 
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Macam perawatan ditentukan berdasarkan diskrepansi pada model – analisis kebutuhan ruang , profil  
pasien dan hasil analisis Sefalometri. 
 
Rencana Perawatan  
Rencana perawatan ditentukan berdasarkan diagnosis dan macam maloklusi. Disusun berdasarkan 
kelainan yang terparah dahulu. 
 
Mencetak model kerja 
Dokter gigi muda melakukan cetak model kerja dan desain peranti pada model kerja setelah analisis 
kasus pada kartu status yang disetujui  instruktur. 
 
Membuat Desain di model dan di status 
Desain  peranti  digambar  pada status dan model kerja yang telah disetujui oleh instruktor, dengan  
menggunakan pensil. Desain yang telah disetujui digambar di status dengan warna hitam untuk 
komponen retensi, warna hijau untuk komponen aktif, warna merah untuk lempeng akrilik. 
 
Menunjukkan cengkeram dan pegas dan pemulasan peranti 
Dokter gigi muda menunjukkan piranti  (cengkram dan pegas) pada model kerja dengan disertai status.  
Apabila telah    disetujui   oleh instruktor maka  dibuat dalam lempeng akrilik dan dipulas. 

              
 
 
 
Perawatan Pendahuluan 
Berdasarkan analisis kasus yang sudah disetujui instruktor, ada perawatan pendahuluan yang harus 
selesai dikerjakan sebelum insersi pasien. Perawatan pendahuluan misalnya meliputi perawatan gigi 
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karies, perawatan pencabutan gigi sulung persistensi dsb. Setiap tindakan yang dilakukan di dalam / di 
luar RSGM FKG UHT memerlukan surat rujukan yang ditandatangani oleh instruktor. 
   
Insersi peranti 
Insersi peranti dilakukan bila seluruh perawatan pendahuluan telah selesai  dan rongga mulut pasien 
dalam keadaan bersih dari debris dan kalkulus.  Cengkram, pegas dan lempeng akrilik harus terletak 
baik dan retentif. 
 
Aktivasi 
Peranti yang digunakan diaktivasi sesuai dengan  ketentuan yang tertulis pada kuliah. Dokter gigi muda 
melakukan aktivasi pada pegas setiap 2 minggu sekali dan selalu membawa model studi serta model 
kerja. 

                     
 
 
 
Perawatan pasif/ Pasif Observasi 
Pasien dengan perawatan pasif  / pasif observasi tetap diobservasi 2 minggu sekali. Setiap  pengerjaan 
observasi mendapat  nilai observasi maksimal 60 dan kontrol dilakukan setiap 6 minggu sekali 
 
Reparasi peranti 
Reparasi dilakukan bila peranti pecah / putus atau menambah komponen  aktif lainnya ataupun peranti 
tidak cocok lagi.  Mulai mencetak sampai dengan insersi reparasi, hanya mendapat  satu nilai pada 
kolom lembar nilai  insersi peranti. Reparasi peranti dan ganti desain yang mendapat nilai dalam satu 
semester maksimal 2 kali per pasien dan nilai yang didapat yaitu  nilai insersi  
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Merawat pasien Dokter gigi muda lain 
Dokter gigi muda dapat mengerjakan pasien Dokter gigi muda lain yang absen dengan ijin terlebih dahulu 
pada instruktur 
 
Kontrol 
Kontrol adalah  diskusi  yang meliputi : ringkasan, rencana perawatan, perawatan yang telah dilakukan, 
hasil yang telah dicapai dan apa yang akan dilakukan pada saat itu, serta penggantian desain peranti 
bila diperlukan.  Dokter gigi muda melakukan kontrol dengan interval 6 minggu 
 
Kemajuan perawatan  
Adalah  kemajuan hasil perawatan yang telah dilakukan ditunjukkan dengan model progres yang 
dibandingkan dengan model studi. Kemajuan perawatan dihitung dengan indeks ICON 

  
                              Dihitung Sebelum prwtan (pd model studi saat Analisis Kasus)         Sesudah(pd model progress) 

                Skor         Bobot          Hasil   Skor     Bobot         Hasil 
1. Komponen estetik (foto)          ..... 7        ...      ....        7 ..... 
2. Tumpang Gigit (tabel)  ..... 4        ....      .... 4 ..... 
3. Gigitan Silang (tabel)  ..... 5       ......      .... 5 .....  
4. Relasi Gigi Post (tabel) ...... 3       .....      ..... 3 ..... 
5. Berdesakan/ diastema(tabel) ...... 5       .....       .... 5 ......  
______________________________________________________________________________________ 
Kebutuhan perawatan (Treatment need):min 43 Hasil perawatan ( Outcome) Acceptability):maks 31 
 
Kompleksitas (Complexity) :   Kemajuan Perawatan (degree of improvement): >-1 
Penilaian komponen estetik 
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Gambar Aesthethic komponen,terdiri dari 10 foto 
 menunjukkan tingkat penampilan estetik (Brook dan Shaw, 1989).  
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   Penilaian tumpang gigit, gigitan silang, Relasi Gigi Posterior, Berdesakan/diastema berdasarkan protocol : 

Component  
 

Score 0 1 2 3 4 5 

Aesthetic 
 

1-10 using AC       

Upper arch 
crowding 

Score only the 
highest trait either 
spacing or 
crowding 

< 2mm 2.1 – 5 
mm 
 

5.1 – 9 mm 9.1 – 13 
mm 

13.1 – 
17 mm 

> 17 
mm / 
impact
ed 

Upper spacing   Up to 2mm 2.1 – 5 
mm 

5.1 – 9 mm >9 mm    

Cross bite Transverse 
relationship of 
cusp to cusp or 
worse 

No crossbite Crossbite 
present 

       

Incisor open bite  Score only the 
highest trait either 
open bite  

Complete bite < 1mm 1.1 – 2mm 2.1- 4 
mm 

> 
4mm 

 

Incisor overbite Lower incisor 
coverage 

Up to 1/3 tooth 1/3 – 2/3 
coverage 

2/3 up to full 
covered 

Fully 
covered 

  

Buccal segment 
antero-posterior 

Left and right 
added together 

Cusp to 
embrasure 
relationship. 
Class I,II and III 

Any cusp 
relation up 
to but not 
including 
cusp to 
cusp 

Cusp to cusp 
relationship 

    

 

             Cara menghitung kebutuhan perawatan dan hasil perawatan : 
             Ditentukan berdasarkan penilaian diatas, dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlah 
 
 
             Cara menghitung kompleksitas perawatan : berdasarkan tabel : 
              

Penilaian  Kompleksitas Skor 
Mudah  Kurang dari 29 
Ringan  29-50 
Moderat 51-63 
Sukar  64-77 
Sangat sukar Lebih dari 77 
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             Cara menghitung kemajuan perawatan  : 
             Dengan rumus : nilai kebutuhan perawatan – (4 X nilai Hasil perawatan). Hasilnya harus >-1 

 
Penilaian Derajat Perubahan 

 
Skor 

Terjadi perubahan yang besar > -1 
Sangat berubah -25 sampai -1 
Cukup berubah -53 sampai -26 
Sedikit berubah -85 sampai – 54 
Tidak berubah / jadi jelek < -85 

 
 
     Akhir Perawatan.  

Setelah Dokter gigi muda dianggap menyelesaikan perawatan, ada kemajuan perawatan berdasarkan 
indeks ICON, Dokter gigi muda wajib menyerahkan kepada instruktur: 

1. Model studi, progres I, II dst dan model retensi  
2. Foto Sefalometri pra dan pasca perawatan, foto panoramik praperawatan 
3. Kartu status pasien  
4. Hasil rekap nilai kerja klinik 

              
 Pengunduran diri 
Jika pasien mengundurkan diri, harap dilaporkan segera pada instruktur dengan dilampiri pernyataan 
pengunduran diri dari pasien/ orang tua pasien disertai alasannya. 
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PERNYATAAN PERSETUJUAN PERAWATAN ORTODONTI 

1. Pasien yang diterima untuk perawatan adalah kasus yang dapat dirawat dengan peranti ortodonti 
lepasan sesuai dengan kompetensi  pendidikan dokter gigi. 

2. Perawatan ortodonti membutuhkan waktu yang relatif lama, tergantung keparahan kasus. 
Dengan jadwal kunjungan untuk kontrol 2 – 3 minggu sekali. 

3. Untuk menunjang perawatan ortodonti diperlukan perawatan pendahuluan, seperti: 
pembersihan karang gigi, tumpatan,pencabutan gigi sulung maupun gigi dewasa.   

4. Jadwal kunjungan perawatan ortodonti berlangsung pada jam kerja, apabila waktunya bersamaan 
dengan jam sekolah, maka RSGM FKG UHT dapat membantu dengan mengeluarkan surat ijin yang 
dapat diminta setiap kali pasien datang untuk perjanjian.  

5. Besar biaya perawatan ortodonti lepasan adalah sesuai tarip RSGM FKG UHT, alat baru sekitar Rp 
75.000,- per rahang alat tambahan/ reparasi Rp. 30.000,- per reparasi 

6. Kegagalan perawatan ortodonti dapat disebabkan oleh karena pasien tidak mau bekerjasama, 
seperti : 

a. Tidak mentaati untuk menggunakan alat ortodonti sesuai ketentuan 
b. Sering tidak hadir pada hari kunjungan yang telah disepakati 
c. Tidak segera melapor bila peranti patah, lepas atau hilang  

7. Pasien dan orang tuanya harus mendukung dan mengikuti sepenuhnya seluruh proses perawatan, 
karena keberhasilan perawatan tergantung kerjasama antara pasien, orang tua dan operator yang 
merawat. 

8. Apabila pasien menghentikan perawatan ortodontinya sebelum selesai, maka harus bersedia 
menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri atas keinginan sendiri dan tidak dapat 
menuntut apabila dikemudian hari timbul kelainan akibat perawatan yang tidak tuntas. 

9. Semua foto wajah, intra oral dan rontgen akan menjadi milik RSGM FKG UHT sebagai arsip 
kelengkapan catatan medik ( medical records) 

10. Setelah perawatan aktif selesai akan dilanjutkan dengan perawatan pasif dan fase retensi guna 
mempertahankan posisi gigi yang telah baik agar tidak kembali ke posisi semula. 

Demikan surat pernyataan ini telah saya baca, mengerti dan setujui semua butir diatas. 

Nama Pasien : 

Alamat     :       Surabaya,  

        Orang tua pasien/ wali pasien 

   

     

        (...............................................) 
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Tabel Supervisi 

ORTO I Semester 1. Level Supervisi : Tinggi 

1 Pengarahan 
2 DOPS (Relasi Molar) 

3 Diskusi analisis Umum 

4 DIskusi analisis Lokal 

5 Diskusi analisis Lokal  

6 Diskusi analisis fungsional 

7 Diskusi analisis fungsional 
8 Diskusi analisis model  (bentuk lengkung gigi,lebar insisif, diskrepansi: tempat 

yang tersedia) 

9 Diskusi analisis model  (diskrepansi : tempat yang dibutuhkan, hasil diskrepansi) 

10 Diskusi analisis model  (kurva spee, diastema, gigi yang terletak salah) 

11 Diskusi analisis model  (pergeseran garis median terhadap muka, kelainan 
kelompok gigi) 

12 Diskusi analisis model  (relasi gigi anterior: tumpang gigit dan jarak gigit) 

13 Diskusi analisis model  (relasi gigi posterior) 

14 Diskusi Sefalometri (Tracing) 

15 Diskusi Sefalometri (Skeletal, dental, dan jaringan lunak) 

16 Diskusi etiologi 

17 Diskusi Diagnosis 

18 Ringkasan 
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19 Diskusi macam perawatan ,rencana perawatan, prognosis 

20 Diskusi design peranti orto 

21 Diskusi ICON 
22 Diskusi insersi 
23 Diskusi aktivasi 
24 DOPS (Sefalometri) 
25 indikasi,mencetak model studi & foto rö pasien 

26 AK individu 

27 indikasi,mencetak model studi & foto rö pasien 

28 AK individu 
29 AK  pasien 

30 AK individu 

31 AK  pasien 

32 mencetak typodont dan diskusi design peranti orto 

33 mencetak model kerja  

34 insersi peranti ortodonti typodont 

35 insersi peranti ortodonti pasien 
36 aktivasi peranti ortodonti typodont 
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ORTO II Semester 2. Level Supervisi : Moderat Tinggi 

1 DOPS 
2 DOPS 

3 mencetak typodont dan diskusi design peranti orto 

4 indikasi,mencetak&foto rö pasien 

5 insersi peranti ortodonti typodont 

6 indikasi,mencetak&foto rö pasien 

7 aktivasi peranti ortodonti typodont 
8 AK pasien 

9 aktivasi peranti ortodonti typodont 

10 AK pasien 

11 diskusi kontrol dan evaluasi progress  typodont 

12 mencetak model kerja  

13 aktivasi peranti ortodonti typodont 

14 insersi peranti ortodonti pasien 

15 aktivasi peranti ortodonti typodont 

16 aktivasi peranti ortodonti pasien 

17 diskusi kontrol dan evaluasi progress  typodont 

18 aktivasi peranti ortodonti pasien 
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ORTO III & IV Semester 3 dan 4. Level Supervisi : Moderat Tinggi 

1 DOPS 
2 indikasi,mencetak&foto rö pasien 

3 diskusi kontrol dan evaluasi progress  typodont 

4 indikasi,mencetak&foto rö pasien 

5 aktivasi peranti ortodonti typodont 

6 AK pasien 

7 aktivasi peranti ortodonti typodont 
8 AK pasien 

9 diskusi kontrol dan evaluasi progress  typodont 

10 mencetak model kerja  

11 aktivasi peranti ortodonti typodont 

12 insersi peranti ortodonti pasien 

13 aktivasi peranti ortodonti typodont 

14 aktivasi peranti ortodonti pasien 

15 diskusi kontrol dan evaluasi progress  typodont 

16 aktivasi peranti ortodonti pasien 

17 aktivasi peranti ortodonti typodont 

18 Ujian Profesi Orto 
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