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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 Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah di 
RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan. 

Buku KSM Periodonsia ini dimaksudkan untuk dapat memberi acuan bagi peserta didik selama bekerja di 
KSM Periodonsia 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 Periodonsia 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 
Periodonsia 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 

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 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG 

Periodonsia atau Periodontologi adalah salah cabang keilmuan dibidang 

Kedokteran Gigi yang mempelajari jaringan periodonsium mencakup gingiva, tulang 

alveolar, ligament periodontal dan sementum, dalam keadaan sehat maupun patologis, 

serta tindakan pencegahan, perawatan dan pemeliharaannya, dalam rangka menjaga 

serta mengembalikan fungsi sistem stomatognatik yang optimal. 

Periodontologi merupakan cabang Ilmu Kedokteran Gigi yang relatif baru 

dikembangkan di Indonesia. Tetapi sejak diadakannya International Conference 

Periodontal Research di Jepang tahun 1992, Periodontologi berkembang sangat pesat 

dalam 15 tahun terakhir. Dewasa ini sedang berlangsung berbagai   penelitian 

multidisiplin mengenai rekayasa jaringan periodontal yang semakin berrkembang sejalan 

dengan meningkatnya kesadaran inividu terhadap kesehatan rongga mulut, khususnya 

dalam mempertahankan keutuhan/ kelengkapan gigi geliginya baik  dari segi 

pertimbangan estetik maupun secara fungsional. Namun pada kenyataannya penyakit 

periodontal masih merupakan penyakit yang banyak ditemukan dan tanggalnya gigi pada 

orang dewasa masih tetap dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari proses 

penuaan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi anggapan tersebut, termasuk 

faktor sosioekonomi yang berada diluar kemampuan kontrol para dokter gigi. Salah satu 

faktor yang sangat bergantung pada kemampuan dokter gigi adalah standar pengajaran 

pada mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan pengenalan, pengamatan dan latihan 

langsung dari para mahasiswa Kedokteran Gigi  pada kasus-kasus di bidang 

periodontologi. 

Secara garis besar, peridontologi terdiri dari Periodontologi Dasar dan 

Periodontologi Klinis. Periodontologi Klinis merupakan salah satu bagian dari 

periodontologi yang ruang lingkupnya meliputi diagnosis dan penatalaksanaan 

penyakit/kelainan periodontal. Sehubungan dengan hal tersebut, modul ini dibuat oleh 

staf pengampu Laboratorium Peridonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang 

Tuah Surabaya sebagai panduan bagi mahasiswa dalam kompetensinya sebagai calon 

dokter gigi dalam penatalaksanaan penyakit/kelainan periodontal selama mereka 

menjalani masa praktikum di klinik. 

Ketelitian dalam pemeriksaan yang didukung oleh pengetahuan mengenai 

periodontologi adalah sangat penting, karena kasus periodontal sifatnya sangat kompleks 

serta banyaknya tumpang tindih dengan gambaran dan gejala klinik antara satu kasus 

dengan kasus yang lain. Diharapkan dengan pengalaman selama masa praktikum dalam 

pendidikan, para calon dokter gigi tersebut mempunyai bekal yang cukup untuk 

menangani kelainan-kelainan peridontal secara mandiri sesuai dengan kompetensinya. 
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1.2 TUJUAN PEMBELAJARAN 

Penetapan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran 

ini dibuat berdasarkan Standart Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan Standart 
Kompetensi Dokter Gigi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 
tahun 2006. Tujuan pembelajaran tersebut meliputi : 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi keluhan utama penyakit periodontal atau 

gangguan sitem stomatognatik (C1, P2, A2) 

2. Mahasiswa dapat menentukan pemeriksaan penunjang laboratoris yang 

dibutuhkan dalam bidang periodonsia (C4, P4, A4) 

3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratoris yang 
berhubungan dengan kelainan periodontal (C4, P4, A3) 

4. Mahasiswa mampu menentukan pemeriksaan penunjang radiografi intra oral dan 

ekstra oral yang dibutuhkan sehubungan dengan kelainan periodontal (C4,P4, A4) 

5. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi intra oral dan 

ekstra oral secara umum (C4, P3, A3) 

6. Mahasiswa mampu membuat rekam medik yang meliputi jaringan periodontal 

secara akurat dan komprehensif (C1, P3, A4) 

7. Mahasiswa mampu merencanakan perawatan jaringan periodontal berdasarkan 

catatan medik yang tertulis pada rekam medik (C3, P3, A4) 

8. Mahasiswa mampu 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) 

9. Mahasiswa mampu memastikan lokasi, perluasan, etiologi kelainan periodontal 

serta kerusakannya (C4, A3, P4) 

10. Mahasiswa mampu membedakan antara jaringan periodontal sehat dan yang tidak 

sehat (C4, A4, P4) 

11. Mahasiswa mampu menjelaskan keadaan akibat kelainan oklusal dan gangguan 

fungsi mastikasi dan kondisi yang memerlukan perawatan (C4,A4, P4) 

12. Mahasiswa mampu memastikan adanya manifestasi penyakit sistemik pada 
rongga mulut (C4, P3, A4) 

13. Mahasiswa mampu menjelaskan temuan, diagnosis, dan perawatan pilihan, 

ketidaknyamanan dan resiko perawatan untuk mendapat persetujuan perawatan 

(C2, P3, A3) 

14. Mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang dibutuhkan, 
langkah-langkah perawatan dan perkiraan biaya perawatan (C2, P2, A3) 

15. Mahasiswa mampu membuat surat rujukan kepada spesialis bidang lain terkait 

dengan penyakit/kelainan pasien (C2, P3, A3) 
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16. Mahasiswa mampu melakukan rujukan kepada bidang yang lebih kompeten 
sesuai dengan bidang yang terkait (C3, P3,A3) 

17. Mahasiswa mampu meresepkan obat-obatan secara benar dan rasional (C3, P3, 
A3) 

18. Mahasiswa mampu mengatasi rasa sakit, rasa takut, dan ansietas dengan 
pendekatan farmakologik non farmakologik (C3, P3, A3) 

19. Mahasiswa mampu menggunakan anestesi lokal untuk mengendalikan rasa sakit 

(control of pain) untuk prosedur restorasi dan bedah (C4, P4, A4) 

20. Mahasiswa mampu melakukan perawatan awal penyakit / kelainan periodontal 
(C4, P4, A4) 

21. Mahasiswa mampu mengendalikan faktor etiologi sekunder pada kelainan 
periodontal (C3, P3, A3) 

22. Mahasiswa mampu melakukan prosedur scaling- root planing, kuretase, 

operkulektomi, flap operasi, dan gingivektomi sederhana pada kasus kelainan 

periodontal dengan kerusakan tulang mencapai tidak lebih dari sepertiga akar 

bagian koronal (C3,P3,A3). 

23. Mahasiswa mampu menindaklanjuti hasil perawatan dan pemeliharaan jaringan 

periodonsium (C3,P3,A3). 

24. Memelihara kesehatan jaringan periodonsium pada pasien dengan kompromis 

medik ringan (C4,P4,A4). 

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

26. Melakukan perawatan kelainan oklusi dengan coronoplasty (C4,P4,A4). 
 
 
1.3 REQUIREMENT PEKERJAAN KLINIK 

 
1. Pretest 

2. Pengisian status dan diagnosis kasus (sesuai jumlah pasien yang dikerjakan) 

3. Scaling antar teman (tidak diperbolehkan mengerjakan pasien umum sebelum 
scaling antar teman selesai dikerjakan) 

4. Scaling : scaling secara manual ( skor ¼ (3 pasien) atau (skor 1/3 dan ¼))+ skor 2 

dengan ultrasonic scaler 

5. Diskusi diagnosa (3 pasien ) dan Laporan Kasus (1 Pasien) 

6. Perawatan kuretase (2 regio) 

7. Operculectomy atau gingivectomy atau bedah flap sederhana (1 pasien) 

8. Splinting extracoronal (1 Pasien) 

9. Terapi hipersensitif dentin (1 pasien) 

10. Asisten operasi bedah (2 pasien) 
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1.4 TATA TERTIB 

1. 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. 

2. Presensi dilakukan sebelum dan sesudah, sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

dengan sepengetahuan dosen pembimbing. 

3. Berpakaian rapi dan sopan (baju atau kaos berkerah dan tidak boleh memakai 

jeans) dengan mengenakan jas praktikum, tanda pengenal dan bersepatu 

4. Menyiapkan hand instrument dan unit dalam kondisi siap pakai untuk merawat 
penderita. 

5. Melakukan kontrol terhadap dental unit dan dental chair tentang kebersihannya 

maupun kelancaran fungsi instrument sesuai nomor sebelum digunakan untuk 

pelayanan penderita dan mencatat pada buku yang sudah disiapkan. 

6. 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. 

7. Kerapian, kebersihan dan kelengkapan alat , serta sikap selama praktikum 

merupakan salah satu unsur penilaian 

8. Semua pekerjaan laboratoris harus dikerjakan di luar dental unit. 

9. Bila meninggalkan klinik dalam masa praktikum harus seijin instruktur 
10. 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 

11. Instruktur berhak menanyakan kesiapan mahasiswa secara teoritis sebelum 

menjalankan proses pekerjaannya 

12. Mahasiswa dianjurkan / dihimbau membawa catatan kuliah atau diktat periodonsia 

sebagai pegangan dalam melakukan setiap tahapan perawatan periodonsia 

13. Pelanggaran tata tertib tersebut di atas dan tindakan penyamaran dan pemalsuan 

dari semua tahapan pekerjaan yang dilakukan akan dikenai sanksi akademis atau 
sanksi administrasi 

 

1.5 DOSEN PENGAMPU PERIODONSIA : 
 

1. Yoifah Rizka Wedarti, drg., Sp.Perio (KaLab) 
 

2. Dr. Widyastuti, drg., Sp.Perio 
 

3. Hansen Kurniawan, drg., Sp. Perio 
 

4. Dianty Saptasari, drg .,Sp Perio 
 

5. Novendy Yoyada, drg,Sp.Perio, M.M 
 

6. Dr. Nila Nilawati, drg., Sp.Perio 
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1.6 EVALUASI 
Evaluasi Hasil Studi dilakukan dengan cara penilaian terhadap nilai sikap, proses dan 

hasil ujian: teori, praktikum / keterampilan / kerja lapangan / karya ilmiah. 

1.6.1 JENIS UJIAN 
Jenis ujian / evaluasi terdiri dari : 

1. Pre-test 

Diadakan sebelum memasuki klinik periodonsia, bila dinyatakan lulus 

dokter gigi muda diijinkan mengerjakan requirement klinik periodonsia 

2. Ujian DOPS / Mini Cex 
Ujian dilakukan sekali dalam satu semester (minimal), apabila belum 
mencapai batas lulus (B), maka ujian diulang pada hari yang sama. 

3. Ujian profesi Periodonsia 
Mahasiswa dapat mengikuti ujian bidang Periodonsia apabila memenuhi 

minimal 75 % requirement klinik dengan nilai kelulusan minimal nilai B. 

 
1.6.2 SYARAT DIIKUTSERTAKAN DALAM EVALUASI 

Untuk dapat diikutsertakan dalam evaluasi, mahasiswa : 

1. Memenuhi persyaratan administrasi 

2. Mengikuti seluruh kegiatan profesi yang meliputi praktikum klinik, diskusi. 

3. Memenuhi semua requirement klinik. 

4. Tidak memiliki tangunggan pekerjaan/tugas/diskusi dengan salah satu 
dosen. 

 
 

1.6.3 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 
: 

 
Nilai angka 

Nilai 
huruf 

 
Bobot 

Sebutan 

X ≥ 80 A 4,0  

LULUS 
(KOMPETEN) 

76 ≤ X < 80 A- 3,7 

 
 
71 ≤ X < 76 

 
 

B + 

 
 

3,3 
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66 ≤ X < 
71 B 3,0 

 

62 ≤ X < 66 B - 2,7 
 

TIDAK 
LULUS 
(TIDAK 

KOMPETEN) 

59 ≤ X < 62 C + 2,3 

56 ≤ X < 59 C 2,0 

45 ≤ X <56 D 1,0 

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 Ujian Periodonsia Ilmu adalah B 

 
 

Pembobotan Skor Blok 
Pembobotan skor blok adalah sebagai berikut : 

NO Unsur Prosentase 

1. A = Attitude 10 % 

2. P = Psikomotor 65 % 

3. C = Cognitif 25 % 

 Nilai Akhir 100 % 

 
 
 
 

1.6.4 EVALUASI HASIL STUDI TAHAP PROFESI 

1. Nilai akan dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh 

requirement pada bidang Periodonsia 

2. Ujian Profesi bidang Periodonsia dapat dilakukan setelah seluruh 

requirement klinik Periodonsia terselesaikan, dengan nilai minimal ujian 

profesi adalah B 
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BAB 2 

PENATALAKSANAAN 

 
2.1 DASAR TEORI 

Secara umum, penyakit periodontal dibagi dalam penyakit gingiva clan penyakit 

yang melibatkan struktur penyangga gigi. Keradangan merupakan bentuk dari penyakit 

periodontal yang sering terjadi dan secara umum dibedakan atas gingivitis dan 

periodontitis. 

 
KLASIKFIKASI PENYAKIT PERIODONTAL 

PENYAKIT GINGIVA : Secara umum penyakit gingiva dibagi dalam dua kategori, yaitu 

- Plaque-induced gingival disease 

- Non-plaque-induced gingival lesion 
 

 
PERIODONTITIS : 

 
1. Chronic periodontitis 

– Localized (< 30% attachment loss dan bone loss) 

– Generalized (> 30 % attachment loss dan bone loss) 

2. Aggressive periodontitis 

- Localized aggressive periodontitis (LAP) 
Dimulai pada usia pubertas. Pada I dan M1 dengan proximal attachment 
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loss minimal 2 gigi permanen, respon serum antibiotik baik 

- Generalized aggressive periodontitis (GAP) 

Biasanya pada usia < 30 tahun atau lebih. Proximal attachment loss minimal 3 

gigi selain M1 dan I, respon antibiotik jelek 
3. Periodontitis as a manifestation of Systemic Diseases 

 Gangguan hematologik 

 Acquired neutropenia 

 Leukemia 

 Gangguan genetik 
 

 Familial /cyclic neutropenia 

 Down syndrome hypopospatasia 

4. Necrotizing periodontal diseases Ulceratif pada marginal gingiva, nekrose, tertutup 
pseudomembran, perdarahan, fever, malaise, limphadenopathy, dapat terjadi dalam 

bentuk NUG / NUP (tergantung loss of attachment) 

5. Abscesses of the periodontium. Infeksi purulen yang terlokalisir pada jaringan 

periodontal. Dapat berupa : 
 Gingival abscess 

 
 Periodontal abscess 

 Pericoronol abscess 

6. Periodontitis Associated with Endodontic Cessions 

 Endodontic-periodontal lession 

 Periodontal-endontic lession 
 

 Combined lession 
 

7. Developmental or Acquired Deformities anf Conditions 

 Localized tooth-related factors that predispose to plaque induced gingival 
diseases or periodontitis 

 Mucogingival deformities and conditions around teeth 

 Mucogingival deformities and conditions on edentulous ridges 

 Occlusal trauma 
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DENTAL HEALTH EDUCATION (DHE) 

 Yang dimaksud dengan DHE adalah pembelajaran pada penderita tentang 

pentingnya menjaga kebersihan gigi clan mulut. Termasuk disini mengubah 
perilaku/kebiasaan penderita dalam membersihkan rongga mulut untuk 

mendapatkan kesehatan optimal gigi dan jaringan penyangga gigi. 

 Pada tahap ini mahasiswa diberi penjelasan bagaimana menerangkan pada 

pasien tentang kegunaan dan pentingnya bermacam-macam alat yang 
digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. 

 Dalam memberi penjelasan pada penderita hendaknya diperhatikan beberapa 
hal seperti tingkat pendidikan, usia dll, sehingga dalam penyampaian informasi 

menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh penderita. Keadaan ini 
berkaitan dengan daya tangkap/tingkat pemahaman terhadap informasi yang 

diberikan, sehingga tujuan DHE dapat tercapai. 

 Pemberian DHE idealnya harus diberikan pada penderita sebelum dilakukan 

perawatan periodontal, agar untuk selanjutnya penderita dapat tetap menjaga 

kebersihan rongga mulutnya dan setelah pemberiaan DHE , Jangan Lupa 
menanyakan feedback kepada pasien. 

 Salah satu penyebab kelainan periodontal adalah plak gigi, sehingga perlu 

dilakukan pembersihan plak gigi pada permukaan gigi maupun gingiva yang 
disebut dengan kontrol plak (plaque control). Hal ini dapat dilakukan oleh 

penderita sendiri di rumah (home care) yang sebelumnya telah diberikan 
pengetahuan oleh seorang dokter gigi melalui tahapan-tahapan berikut ; 

1. Motivasi : penderita diberi pengertian tentang apa itu penyakit 

periodontal, penyebabnya, dampaknya, serta apa saja yang dapat 

dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar penderita mengerti dan sadar 

akan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut serta bagaimana cara 

pencegahan dan perawatannya, sehingga penderita mau menerima serta 

mengubah kebiasaan dan perilakunya menjadi lebih baik dalam hal 

menjaga kesehatan jaringan periodontalnya. 

2. Pendidikan : setelah termotivasi, maka perlu diajarkan cara-cara menjaga 

kebersihan rongga mulut dengan cara yang baik dan benar, yaitu dengan 

menyikat gigi yang baik dan benar, penggunaan dental floss, pemakaian 

disclosing agent untuk mendeteksi adanya plak gigi, serta memilih sikat 

dan pasta gigi yang sesuai. 

3. Instruksi : Bila sudah diajarkan, maka penderita 'diinstruksikan' yang 
artinya diharuskan melakukan semua tentang hal-hal yang telah diajarkan 

sehubungan dengan cara menjaga kebersihan mulut diatas. 

4. Evaluasi : Satu minggu kemudian pasien diharuskan datang kontrol untuk 

dievaluasi keberhasilan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
menyikat gigi. Bila belum berhasil, bisa diulangi. 
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Kontrol Plak 
 

  Plak adalah lapisan biofilm yang melekat erat pada permukaan gigi, merupakan 

endapan lunak yang terbentuk sesaat setelah gigi dibersihkan. Pada awalnya plak 

tidak mengandung bakteri, akan tetapi bila tidak dibersihkan dalam beberapa hari 

maka akan terkandung bakteri yang berpotensi untuk terjadinya kelainan 

periodontal. Dengan melihat akibat yang dapat ditimbulkan maka perlu 

diterangkan pada penderita akan pentingnya menghilangkan plak dari permukaan 

gigi. 

  Plak berbeda dengan food debris. Plak tidak bisa dihilangkan dengan cara 
berkumur atau semprotan air, akan tetapi harus dihilangkan secara mekanis 

seperti menyikat gigi, mengunakan dental floss. Sedangkan penggunaan 
disclosing agent berguna untuk mendeteksi adanya plak gigi. 

  Perlu diketahui juga macam sikat dan pasta gigi yang digunakan. Bermacam sikat 

gigi beredar di pasaran dengan bentuk dan ukuran yang beragam, akan tetapi 

yang lebih penting adalah sikat yang mudah untuk digunakan oleh pemakai. 

Sedangkan pasta gigi hendaknya digunakan pasta yang mengandung bahan- 

bahan yang dapat mencegah perlekatan plak pada permukaan gigi. 

  Bermacam cara menyikat gigi diperkenalkan, salah satu cara menyikat gigi yang 
diajarkan di klinik FKG UHT adalah dengan metode Roll / modifikasi Stillman 

 

Metode Roll / Modifikasi Stillman 
 

- Sikat gigi merupakan alat yang diperlukan dalam menjaga kebersihan mulut. Sikat 

gigi yang dianjurkan adalah sikat dengan handle lurus dan permukaan bulu datar, 

bulu sikat berjajar 3 dan 812 baris dengan kekerasan medium, untuk 

meminimalkan trauma pada gingiva. 

- Posisi bulu sikat diletakkan sebagian pada gigi dan sebagian pada gingiva dengan 

posisi membentuk sudut 45 derajat, setelah itu digerakkan dengan memutar 

dalam satu arah kearah koronal/mahkota gigi, mulai attached gingiva, margin 

gingiva dan permukaan gigi. 

- Untuk membersihkan regio palatal anterior atas dan lingual anterior bawah, handle 

sikat gigi dapat diposisikan vertikal. 

- Metode ini direkomendasikan pada gingiva yang mengalami resesi untuk 

meminimalkan kerusakan jaringan / abrasif. 
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Gb.1 Cara sikat gigi dengan metoda “Roll” atau Modifikasi Stillman 
 
 

- Menyikat gigi sebanyak 6-8 kali per regio pada RA dan RB, dikerjakan secara 

sistematik dalam arti berurutan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dilakukan pada 
permukaan facial dan lingual. Untuk permukaan oklusal dilakukan dengan gerakan 

maju mundur. 

- Untuk memeriksa apakah menyikat gigi yang dilakukan sudah bersih dari plak gigi, 

maka dipergunakan disclosing agent, yaitu bahan berbentuk cairan atau tablet 

berwarna. Bila bahan berbentuk cairan, maka cara penggunaannya dengan 

mengoleskan kapas ke seluruh permukan gigi dan setelah itu pasien diinstruksikan 

untuk berkumur. Bila masih tampak daerah berwarna merah berarti pada waktu 

menyikat gigi belum bersih dari plak 

- Untuk disclosing agent dalam bentuk tablet, penggunaannnya adalah dengan 

dikunyah kemudian diratakan ke seluruh permukaan gigi dengan lidah. 

- Untuk bagian proksimal yang merupakan daerah yang sulit terjangkau oleh sikat 

gigi, maka dipergunakan dental floss 

- Penggunaannya dengam memasukkan benang tersebut pada permukaan 

proksimal gigi dengan cara menggeser pada salah satu sisi gigi (mesial) kemudian 

ditarik keluar. Demikian juga dengan untuk bagian distal yaitu dengan dengan 
menggeser-geser sebanyak. 

- Setelah selesai membersihkan , jangan lupa intruksi ke pasien untuk berkumur 

dengan air bersih, menanyakan feedback dari pasien dan intruksi kontrol ke dokter 

gigi tiap 6 bulan sekali 
 
 

Gb. 2 Macam-macam bentuk dental floss 
 
 

Gb.3 Penggunaan dental floss tanpa handle dan dengan handle 



16 

 

 

2.2 ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN : 

- Pada saat melaksanakan praktikum, alat harus disediakan sendiri oleh mahasiswa 

- Tidak diperbolehkan meminjam peralatan sesama mahasiswa selama praktikum 
berlangsung 

- Mensterilkan peralatan sebelum digunakan, dan disteril ulang bila hendak 

digunakan untuk pasien selanjutnya 

 
 

NAMA ALAI/BAHAN KEGUNAAN 

1 Kaca mulut no.4 (2 buah) Melihat kondisi dalam rongga mulut, membantu retraksi 
pipi, dll 

2 Sonde setengah bulan/bulat Memeriksa ada tidaknya plak gigi, debris, kalkulus, karies, 
tumpatan, dll 

3 Pinset Memegang kapas,cotton roll, mengolesi betadine, disclosing 
solution dll 

4 Pocket probe WHO Mengukur kedalaman sulkus atau poket, mengetahui BoP 
5 Sickle universal, kanan-Kiri Mengambil karang gigi superficial dengan gerakan pull 

stroke, dapat digunakan pada semua gigi. 
6 Chisel Memecah lempengan kalkulus pada interproksimal ant RB, 

dengan gerakan push stroke. 
7 Periodontal kuret Membersihkan jaringan nekrotik dan sisa kalkulus pada 

dinding poket, dengan gerakan pull stroke. 
8 P M F (Pocket Marking Forcep) Penanda dasar poket sebagai panduan melakukan 

gingivectomy 
9 Pisau periodontal Memotong gingiva pada gingivectomy 

10 Steel bur Membersihkan stain 
11 Brush, rubber Pemulasan gigi setelah dibersihkan dari kalkulus pada 

permukaan mahkota (brush),Permukaan sementum(rubber) 
12 Sarung tangan  

13 Masker  

14 Alas dada pasien  

15 Alas meja  

16 Bahan pulas : pasta gigi, pumice  

 
 
 
 
 

2.3 PENGISIAN REKAM MEDIK 

- Setiap penderita yang hendak dirawat di klinik Periodonsia harus memiliki rekam 

medik yang harus diisi dengan benar. 

- Hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat pengisian rekam medik : 

a. Alat yang akan dipergunakan telah disteril dan ditempatkan pada tempat 
yang benar, 

termasuk menyiapkan gelas kumur pasien 

b. Pasien telah duduk pada dental chair dengan posisi yang baik dan benar 

- Cara pengisian status dimulai dari pemeriksaan pada penderita yang kemudian 

diisikan pada rekam medik. Bila pengisian telah selesai, maka status ditunjukkan 

pada instruktur untuk diberi skor dan ditentukan apakah dapat dilanjutkan dengan 

diskusi atau hanya dilakukan perawatan saja. 

- Diskusi dengan instruktur dilakukan tidak lebih dua minggu dari pengisian status 
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No ISTILAH KETERANGAN 
 
 
 

1. 

No. registrasi 
Tanggal 
Nama pasien 
Alamat 
Pekerjaan 
Umur 
Jenis kelamin 

 
 
 

Telah jelas 

2 Operator Nama mahasiswa yang mengisi kartu status 
3 Instruktur Nama dosen pembimbing saat pengisian kartu status 

 
4 

 
Konsul dari 

Bila ada konsul dari luar RSGM Nala Husada, mis: Puskesmas Pucang, Praktek 
swasta drg. ABC, Poli Penyakit Dalam RSAL 

 
5 

 
Keluhan utama 

 
Bila ada keluhan seperti: rasa sakit, pembengkakan, perdarahan gingiva, gigi 
goyang,dll. Ditulis beserta regionya, mis: bengkak pada kanan bawah 

 
6 

 
Anamnesis Pemeriksaan subyektif. Semua keluhan/alasan pasien datang ke klinik periodonsia. 

Diisi dengan menggunakan bahasa pasien. 

 

7 

 

Keadaan umum 
Dilihat keseluruhan fisik penderita, mis: pucat, hamil, dll. Bila tidak ada kelainan 
ditulis t.a.k. Bila tidak sehat, dituliskan mis : lesu, febris/sub febris, pucat, hamil, 
dll 

8 Penyakit sistemilk Berdasarkan anamnesis dari penderita. Mis : hipertensi, DM, dll. 

 
9 

 
Extra oral 

Bila ada kelainan E.O berupa pembengkakan atau pembesaran pada pipi, 
simetris/asimetris, lymphadenopathy, keadaan kelj. Submandibula, submentalis, 
parotis . Dilakukan dengan palpasi. Bila tak ada kelainan ditulis t.a.k 

 
 

10 

 
Rontgenologis 

 
Interpretasi radiografi. Mis: subgingival kalkulus, pelebaran ligamen periodontal , 
resorpsi puncak tulang alveolar, horizontal atau vertikal, dll. Disebutkan elemennya. 

 
11 

 
Pemeriksaan lain-lain Yang belum disebutkan diatas, misalnya: Abses, fistel, atrisi dll. Disebutkan elemen 

atau regionya. 

 
12 

Trauma Oklusi 
(Trauma from 
Occlusion) 

Bila ada tanda-tanda klinis dari Trauma oklusi (Trauma From Occlusion), yang 
didukung dengan gambaran radiografi 

 
13 

 
Maloklusi Oklusi yang tidak harmonis antara gigi-gigi rahang atas dengan rahang bawah (oklusi 

yang tidak benar). Diisi dengan tanda (+) pada gigi-gigi RA clan RB yang terlibat. 

 
14 

 
Malposisi Gigi yang terletak dalam posisi tidak benar semenjak erupsi. Misal: rotasi, 

linguoversi, dll. Diisi dengan tanda (+) pd gigi-gigi yang malposisi. 

 
15 

 
Migrasi 

Perpindahan posisi gigi yang terjadi karena suatu hal setelah gigi tersebut erupsi. 
Dapat diketahui dari anamnesis atau melihat keadaan gigi geligi yang ada. Diisi 
dengan tanda (+) pada gigi-gigi yang migrasi. 
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Kegoyangan gigi 

Pemeriksaan kegoyangan gigi dapat dilakukan dengan 2 cara 
a. menggunakan 2 ujung handle instrument 

b. menggunakan 1 ujung handle instrument dan jari 
Ditulis sesuai dengan derajat kegoyangannya, yaitu derajat 1,2 dan 3 
1° Bila ada pergerakan kurang dari 1mm arah bukolingual / mesiodistal 
2° Bila ada pergerakan 1 mm atau lebih arah bukolingual mesiodistal 
3° Bila ada pergerakan 1mm atau lebih arah bukolingual mesiodistal dan 
oklusoapikal/vertikal 
Ditulis sesuai dengan derajat kegoyangannya, yaitu derajat 1,2 dan 3 
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Perdarahan gingiva 

Bila ada perdarahan diberi tanda(+), bila tidak ada diberi tanda(-). 
Pemeriksaan BoP dilakukan dengan menggunakan probe, dimasukkan kedalam 
sulkus sisi facial pada titik mesial, midfacial, distal. Diulang pada tiitk yang sama 
pada sisi lingual/palatal, ditunggu beberapa detik apakah terjadi perdarahan/ 
tidak. Perdarahan dapat pula terjadi spontan tanpa rangsangan. 
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Plak 

Bila ada plak diberi tanda(+), bila tidak ada diberi tanda(-) 
Pemeriksaan plak dengan menggunakan ujung sonde atau disclosing agent 
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Kalkulus 

Bila ada kalkulus diberi tanda (+), bila tidak ada diberi tanda (-). Supragingival 
kalkulus, terletak di koronal margin gingiva dengan warna kuning kecoklatan. 
Subgingival kalkulus, terdapat di apikal margin gingiva berwarna lebih gelap dan 
lebih keras. 
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Poket 

Ditulis dalam mm (dalam kotak yang disesuaikan dengan lokasi poket 
bukal, ligual, mesial, distal). Bila tidak ada, ditulis - (kosong) 
Dihitung dari margin gingiva sampai dengan dasar poket. 
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Resesi gingiva 

Ditulis dalam mm, bila tidak ada diberi tanda (-). 
Dihitung dari CEJ sampai dengan margin gingiva 

 
22 

 
Hiperplasi gingiva 

Bila ada hiperplasi diberi tanda(+),bila tidak ada diberi tanda (-) 
Hiperplasi/pembesaran gingiva dapat bersifat fibrous atau oedematous. 
Melibatkan margin gingiva/interdental papil. 
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Gambar gigi 

X gigi hilang / akan dicabut, gambar gigi diberi tanda X pada bukal dan lingual 
V sisa akar, gambar gigi diberi tanda 'V' pada bukal dan lingual 
II tidak ada kontak proksimal/diastema. Ditulis antara dua mahkota gigi 

bukal/lingual 
overhanging restoration, ditandai dengan dua garis miring pada proksimal 

FI ditulis I, II, III, IV pada furkasi sesuai lokasi 
0 karies, cligambar pada gigi sesuai lokasi 
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Margin gingiva 

Untuk menggambarkan margin gingiva digunakan tinta / spidol warna biru. Bila 
keadaannya normal, digambarkan tepat pada cemento enamel junction (CEJ), 
bila tidak normal (resesi atau hiperplasi) digambarkan sesuai dengan keadaan 
sesungguhnya. 

25 CPITN Community Periodontal Index of Treament Needs 

26 OHI-s Oral Hygiene Indeks 

 
CPITN (Community Periodontal Index of Treament Needs) 
Merupakan suatu index epidemiologi untuk mendapatkan data yang berhubungan akan 

perawatan periodontal, yang meliputi 

Status (skor) periodontal l Kebutuhan perawatan 

0 = sehat 0 tidak memerlukan 
perawatan periodontal 

1 = perdarahan saat probing ringan I Perbaikan 
kebersihan mulut (OH) 

2 = terdapat kalkulus saat probing 

3 = poket 4-5 mm (margin gingiva pada II : I+ scaling 

daerah hitam probe WHO) 
4 = poket > 6 mm (daerah hitam pada III : I+II+ 

perawatan kompleks Probe WHO tidak tampak 

 
Keterangan : 
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• Pemeriksaan menggunakan probe WHO 

• Bila skor status periodontal 0, menunjukkan kondisi jaringan periodontalnya sehat 
dan tidak membutuhkan perawatan periodontal 

• Bila skor status periodontal 1, menunjukkan adanya perdarahan gingiva saat 

probing (gingivitis) sehingga membutuhkan perawatan perbaikan kebersihan mulut 

(OH)àkategori I 

• Bila skor status periodontal 2, menunjukkan adanya kelainan periodontal 

(gingivitis), serta sudah ada kalkulus (supra dan subgingiva) yang membutuhkan 

perawatan perbaikan kebersihan mulut serta scaling à kategori II 

• Bila skor status periodontal 3, menunjukkan adanya kelainan periodontal 

(gingivitis). Kedalaman poket 4-5mm, belum ada kerusakan tulang, hanya ada 

pembesaran gingiva, sehingga kebutuhan perawatan masih sama dengan skor 

status periodontal 2 à kategori II 

• Bila skor status periodontal 4, yang ditandai dengan kedalaman poket > 6 mm 

disertai dengan kerusakan tulang alveol (periodontitis), kebutuhan perawatannya 

bukan saja perbaikan kebersihan mulut tapi juga scaling dan perawatan lain yang 

lebih kompleks à kategori III 

 
Gigi yang diperiksa 

• Rahang dibagi dalam enam regio, yaitu : regio RA kanan terdiri dari gigi 17-14, 

regio RA depan terdiri dari gigi 13-23, regio RA kiri terdiri dari gigi 24-27. Regio RB 

kanan terdiri dari gigi 47-44, regio RB depan terdiri dari gigi 43-33, regio RB kiri 

terdiri dari gigi 34-37 

• Semua gigi diperiksa kecuali molar terakhir RA dan RB, kemudian diambil skor 

tertinggi yang mewakili masing-masing regio 

• Yang diisikan adalah skor status periodontal, barn ditentukan kebutuhan 
perawatannya 

• CPITN juga dapat untuk melihat kelainan perodontalnya saja 

• Tabel CPITN 
17-14 13-23 24-27 

   
   

47-44 43-33 34-37 
 

2.4 MENEGAKKAN DIAGNOSIS 

• Menegakkan diagnosis harus berdasarkan pada anamnesis (subyektif), 

pemeriksaan ekstra oral, intra oral (klinis) dan inteepretasi radiografi. Contoh : 

Gingivitis Plaque Induced pada 12,11,21,22 

• Dalam menegakkan diagnosis harus disebutkan elemen giginya, karena dalam 

rongga mulut penderita mungkin saja terdapat 2 atau 3 macam kelainan. Untuk itu 

disebutkan diagnosis yang terparah, diikuti diagnosis yang lebih ringan. 
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• Untuk menentukan diagnosis, harus dilakukan diskusi dengan instruktur Bila 

mahasiswa telah melakukan diagnosis melalui diskusi dengan instruktur, maka 

mahasiswa berhak mendapatkan nilai diagnosa yang dicantumkan pada kartu nilai 

dengan tanda tangan instruktur yang bersangkutan. 

 
 
 
2.5 ETIOLOGI 

 
• Merupakan bagian dari penegakkan diagnosis yang harus diisi dalam status 

penderita 

• Setelah menentukan diagnosis kelainan periodontal, perlu menentukan etiologi 

untuk mengetahui penyebab kelainan periodontal, karena etiologi sangat 

berhubungan dengan rencana perawatan yang akan dilakukan. Perlu 

digarisbawahi bahwa etiologi dapat berdasarkan pada etiologi multifaktorial, antara 

lain faktor lokal dan faktor sistemik. 

 
 
2.6 RENCANA PERAWATAN 

• Merupakan bagian dari pengisian status penderita dan direncanakan setelah 

diagnosis ditegakkan serta ditentukan prognosisnya. 

• Rencana perawatan dibuat sebelum perawatan dikerjakan. Dilakukan secara 

keseluruhan dan berjenjang. Dimulai dari tingkat perawatan yang paling ringan 

sampai tingkat perawatan untuk kelainan periodontal yang terparah dan dibuat 

pada saat diagnosis ditegakkan, sehingga kemungkinan perawatan yang 

dilakukan dalam pelaksanaannya mengalami penyesuaian, tergantung keadaan. 

Contoh : direncanakan untuk dilakukan kuretase, tetapi pada kenyataannya 

setelah scaling kuretase tidak diperlukan karena poket telah sembuh 

• Rencana perawatan dibagi dalam fase-fase perawatan periodontal, meliputi fase 

emergency, Fase I – IV secara komprehensif. 

• Rencana perawatan ini tidak selalu sama untuk tiap kasus penyakit periodontal. 

• Rencana perawatan merupakan dasar dari perawatan yang sangat menentukan 

keberhasilan perawatan periodontal. 

 

2.7 STANDART OPERASIONAL PROSEDURE 
 
2.7.1 SCALING dan ROOT PLANING 

Scaling adalah proses dimana plak dan kalkulus dibersihkan dari permukaan gigi, baik 

itu suprangingiva maupun subgingiva. Root planing adalah proses dimana mencakup 

pembersihan kalkulus dan sebagian kecil dari sementum yang diangkat dari akar 

sehingga menjadi permukaan yang halus, keras, dan bersih. 

Scaling dan root planing bukan merupakan prosedur yang terpisah, semua prinsip dari 
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scaling sama dan dapat diaplikasikan pula pada root planing. Perbedaan antara 
keduanya hanyalah masalah derajat. Karakter dari permukaan gigi yang 

menentukan derajat dimana daerah yang harus discaling atau diplaning. 

 
v Teknik Scaling Supragingiva 
Sickle, kuret, dan ultasonic scaler paling sering digunakan dalam teknik ini, 

sedangkan hoe dan chisel jarang. Untuk melakukan scaling ini, sickle atau kuret 

dipegang dengan menggunakan modified pen grasp dan finger rest yang mantap 

pada gigi yang berdekatan dengan working area. Blade diarahkan dengan angulasi 

yang kurang dari 90 derajat terhadap permukaan yang akan dilakukan scaling. 

Cutting edge harus melibatkan margin apikal dari kalkulus supragingiva dimana 

scaling stroke yang pendek dan kuat diaktivasi ke koronal dengan arah vertikal atau 

oblique. Ujung yang runcing dari sickle dapat dengan mudah melukai jaringan 

marginal atau menggores permukaan akar, jadi diperlukan adaptasi yang hati-hati 

dalam menggunakan instrumen ini. Permukaan gigi dibersihkan sampai bebas dari 

segala deposit baik itu secara visual maupun tactile. 

 
v Teknik Scaling Subgingiva dan Root-Planing 

Scaling subgingiva dan root-planing jauh lebih rumit dan sulit dilakukan 

daripada scaling supragingiva. Kalkulus subgingiva biasanya lebih keras dan sering 

terikat pada akar, membuatnya semakin lengket dan susah dibersihkan. 

Penglihatan berkurang akibat pendarahan yang terjadi karena alat maupun dari 

jaringan itu sendiri. Klinisi harus sangat bergantung dengan sensitivitas rasa tactile 

untuk mendeteksi kalkulus dan kelainan lain, melakukan scaling dan root planing, 

dan mengevaluasi hasilnya. 

Kuret adalah alat yang dipilih oleh sebagian besar klinisi untuk scaling subgingiva 

dan root planing karena keuntungannya berdasarkan bentuk desainnya. Curved 

blade, rounded toe, curved back yang dapat membuat kuret diinsersikan pada poket 

dengan mudah dan dapat menyesuaikan dengan variasi kontur gigi serta 

displacement jaringan dan trauma yang minimal. Sickle, hoe, files, dan ultrasonic 

scaler juga dapat dipakai pada pembersihan kalkulus yang berat. Beberapa file yang 

kecil dapat dimasukkan ke dasar poket untuk menghancurkan atau membuat fraktur 

pada deposit yang kuat. 

Kuret ini dipengan dengan modified pen grasp dan finger rest yang stabil. Cutting edge 

yang tepat diarahkan ke gigi dengan posisi paralel dengan permukaan gigi. Blade 

diinsersi dibawah gingiva dan diteruskan sampai dasar dari poket, angulasi antara 45 

dan 90 derajat, tekanan ke arah lateral permukaan gigi. Kalkulus dapat diangkat dengan 

gerakan yang berlanjut, terkontrol, overlapping, pendek dan stroke kuat yang terutama 

dilakukan dengan menggerakkan pergelangan tangan. Setelah kalkulus dihilangkan, 

sisanya dihaluskan sampai tinggal sedikit kekasarannya. 
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Besarnya tekanan lateral yang diaplikasikan ke gigi tergantung dari sifat kalkulus 

dan tergantung stroke yang dilakukan untuk menghilangkan kalkulus atau root 

planing final. Apabila tekanan lateral yang besar diteruskan setelah kalkulus 

terangkat, maka akan terjadi pembuangan substansi gigi yang sia-sia dimana tidak 

akan didapatkan permukaan yang halus dari gigi melainkan ada permukaan- 

permukaan yang tidak rata. Untuk mencegah hal ini maka teknik stroke harus 

segara diubah menjadi panjang dan ringan segera setelah kalkulus terangkat. 

Selama instrumentasi dari satu gigi ke gigi lainnya diperlukan perubahan 

dan penyesuaian dari posisi operator dan lokasi finger rest sehingga dapat 

mencapai posisi paralel dan gerakan pergelangan yang optimal. Disini diilustrasikan 

berbagai macam posisi pada area yang bervariasi. Contoh posisi disini untuk 

memaksimalkan kerja dari klinisi dan memberikan kenyamanan pada pasien. 

Beberapa ketentuan yang mungkin dapat dilakukan : 

 
Rahang atas 

 
 

 Operator 
(berdiri) 

 
Chair 

 
Instr. Grasp 

 
Retraksi 

 
Tumpuan jari 

 
bukal kanan 

 
depan 

 
ke belakang 

modif. Pen 
grasp 

 
kaca mulut 

 
okusal bawah 

 
palatal kanan 

 
depan 

 
ke belakang 

modif. Pen 
grasp 

 
kaca mulut 

 
okusal bawah 

 
labial depan 

 
depan 

 
ke belakang 

modif. Pen 
grasp 

 
jari kiri 

 
incisal atas 

 
palatal depan 

 
belakang 

 
ke belakang 

modif. Pen 
grasp 

 
kaca mulut 

 
okusal atas 

 
bukal kiri 

 
samping 

 
ke belakang 

modif. Pen 
grasp 

 
kaca mulut 

 
okusal atas 

 
palatal kiri 

 
depan 

 
ke belakang 

modif. Pen 
grasp 

 
kaca mulut 

 
okusal bawah 

 
 
 
 
 

Rahang bawah 
 
 

 Operator 
(berdiri) 

 
Chair 

 
Instr. Grasp 

 
Retraksi 

 
Tumpuan jari 

 
bukal kanan 

 
depan 

 
tegak 

modif. Pen 
grasp 

 
kaca mulut 

 
okusal bawah 

 
lingual kanan 

 
samping 

 
tegak 

 
Pen grasp 

 
kaca mulut 

labial+incisal 
bawah 

 
labial depan 

 
depan 

 
tegak 

modif. Pen 
grasp 

 
jari kiri 

 
labial bawah 



23 

 

 

lingual depan depan tegak Pen grasp kaca mulut incisal bawah 

bukal kiri samping tegak Pen grasp kaca mulut bukal bawah 

 
lingual kiri 

 
samping 

 
tegak 

modif. Pen 
grasp 

 
kaca mulut 

 
okusal bawah 

 
 
 

Persiapan perawatan 

ü Alat yang akan dlipergunakan harus sudah disteril dan ditempatkan pada 
tempat yang benar termasuk menyiapkan gelas kumur penderita. 

ü Penderita dipersilakan duduk pada dental chair dan diberi alas dada. 

Tahapan pelaksanaan scaling 

ü Perawatan dapat dilakukan bila instruktur telah menentukan skor kalkulus dan 
diparaf. Skor kalkulus terendah adalah Keadaan Bersih, 1/8, 1/4, 1/2,1/3 dan 
1. 

ü Dalam melakukan perawatan operator harus selalu menggunakan masker dan 
sarung tangan. 

ü Bila scaling belum selesai saat praktikum berakhir, maka pada lembar 

perawatan ditulis "scaling belum selesai" dengan paraf instruktur. 

ü Scaling dinyatakan selesai bila telah sampai pada tahap pemulasan. 

Pemulasan dilakukan dengan menggunakan bahan pumice dan brush, 
sebagai penambah rasa dan penyegar dapat ditambahkan pasta gigi. 

ü Nilai scaling didapat setelah penderita mendapat instruksi DHE, membayar 

biaya perawatan (dibuktikan dengan kuitansi berstempel serta paraf instruktur) 

dan dituliskan pada kartu nilai. 

ü Rekam medik ( Status dan Odontogram ) penderita tidak diperbolehkan 
dibawa pulang. 
Bila hal ini dilanggar, mahasiswa akan mendapat sanksi. 

 
 
2.7.2 CURETTAGE / KURETASE 

INDIKASI : 

1. Mengeliminasi poket infrabony kedalaman sedang (4-5,5 mm) dengan new 
attachment. 

2. Merupakan prosedur untuk menghilangkan keradangan sebelum 

mengeliminasi poket dengan metode lain atau ketika metode bedah yang lebih 

agresif (misalnya bedah flap) kontraindikasi dilakukan pada pasien dengan 

karena faktor usia, kelainan sistemik dan adanya masalah fisiologis. 

3. Kuretase biasanya dilakukan sebagai perawatan pemeliharaan untuk 
keradangan berulang dan kedalaman poket 

Sebelum melakukan perawatan, terlebih dulu harus dilakukan diskusi dengan 

instruktur untuk mendapatkan bimbingan. 
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TAHAPAN KURETASE : 

Misalnya akan dilakukan kuretase untuk regio 26 dan 27 sisi bukal 
 

1. Asepsis daerah operasi dengan cara mengulasi povidone iodine solution. 
 

2. Anestesi lokal regio 26 dan 27 dengan cara mempersiapkan spuit yang berisi 

cairan anetesi , selanjutnya melakukan deponir cairan anestesi pada gingiva 

dengan tehnik infiltrasi. 

3. Cek sondase (apakah daerah kerja sudah teranastesi) 
4. Dengan alat kuret dilakukan Mengerok jaringan nekrotik pada dinding gingiva 

yang menghadap sementum sampai keluar darah segar. Jangan lupa 
Menahan gingiva yang dikuret menggunakan jari Setelah itu Irigasi dengan 
larutan Pz/aquadest steril 

5. Selanjutnya melakukan tindakan RootPlaning dengan cara :Membalik alat 
kuret menghadap ke sementum dan membersihkan dan menghaluskan 
dinding sementum dari jaringan nekrotik dan sisa kalkulus. Melakukan 
pemeriksaan Cek dengan sonde dan Irigasi dengan Pz/ aquadest steril 

6. Kemudian mengembalikan gingiva ke posisi semula dan menekan-nekan 
selama beberapa menit 

 
7. Setelah itu ditutup dengan periodontal pack/ dijahit jika diperlukan 

 
 
 
 

 
Gb. 4 Kuretase gingiva 

 
 
 
 

 
 

Gb. 5 Root planing 
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2.7.3 OPERCULECTOMY ( Perawatan pada pericoronitis) 
 

ü Perawatan pericoronitis akut tergantung pada keparahan keradangan, komplikasi 

sistemik dan keadaan gigi yang bersangkutan. 

ü Apabila penderita datang dalam keadaan akut maka harus diredakan terlebih 
dahulu. 

ü Penanganan keadaan akut : 

1. Daerah keradangan (uperculum) dibersihkan menggunakan scaler, 

kemudian disemprot perlahan-lahan dengan air hangat untuk meghilangkan 

eksudat clan kotoran yang terdapat dibawah operculum. 

2. Debris pada permukaan dihilangkan kemudian dibersihkan dengan air 

hangat 

3. Ulasi operculum dengan bahan antiseptik secara perlahan 

4. Antibiotik dapat diberikan pada kasus-kasus yang parah 
 

ü Setelah keradangan mereda maka dapat clitetapkan tahapan perawatan 

selanjutnya 

ü Penentuan apakah akan dilakukan operculectomy atau gigi akan dicabut. 
 

ü Jika akan dilakukan operculectomy, maka tahapan yang akan dilakukan adalah : 

- Dilakukan diskusi dengan instruktur untuk mendapatkan bimbingan 

- Menyiapkan dan mensterilkan peralatan yang akan dilakukan : 
 
 

TAHAPAN OPERCULECTOMY 

1. Asepsis daerah operasi dengan mengulasi betadine solution. Anastesi pada 
mandibula dan operculum sampai menjadi pucat dan keras. 

2. Dilakukan incisi menggunakan scalpel, yang dimulai pada daerah anterior batas 
ramus digerakkan kebawah dan kearah distal dari gigi yang bersangkutan sedekat 
mungkin dengan cemento enamel junction. 

3. Bersihkan jaringan lunak yang terdapat pada daerah distal gigi 

4. Dilakukan pembersihan dengan irigasi larutan garam phisiologis (PZ) 

5. Daerah operasi dikeringkan dan ditutup dengan periodontal pack pada daerah 
interproksimal bukal dan lingual 
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Gb. 6 Pericoronitis dan penatalaksanaannya 
 
 
A. Pericoronal yang beradang 

B. Gambaran flap molar ketiga dari arah anterior 

C. Gambaran dari arah lateral, membersihkan debris dibawah flap dengan 
menggunakan scaler 

D. Gambaran dari arah anterior, membersihkan debris dengan menggunakan scaler 

E. Cara yang salah dalam menghilangkan upperculum, masih meninggalkan poket 

yang dalam pada sisi distal gigi 

F. Cara yang benar menghilangkan upperculum, tampak garis batas untuk 

menghilangkan operculum 

G. Tampak penyembuhan yang sempurna setelah dilakukan operculectomy 
 
 
 
2.7.4 GINGIVECTOMY 

Gingivektomi adalah pemotongan gingiva à Menghilangkan dinding poket 
 
 

INDIKASI : 

1. Mengeliminasi poket supraboni, mengurangi kedalamannya bila poket fibrous 
dan kenyal 

2. Mengeliminasi pembesaran gingiva 

3. Mengeliminasi abses periodontal dengan poket supraboni 
 
 

KONTRA INDIKASI : 

1. Bila diperlukan bedah tulang untuk koreksi bentuk dan 

morfologi tulang 

2. Lokasi dasar poket berada apikal dari mucogingival junction 

3. Pertimbangan estetik, terutama regio anterior rahang atas 
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TAHAPAN GINGIVEKTOMI : 

1. Sterilisasi daerah operasi dengan cara mengulasi betadine solution. Anesthesi 
pada tiap daerah interdentalpapil untuk mengurangi perdarahan saat tindakan 

 
 
 

2. Membuat bleeding point sebagai tanda dari dasar poket dengan memakai 

pocket marking forceps (PMF) yang dimasukkan sampai dasar poket, 

kemudian dirapatkan sehingga ujung yang lancip menekan gingiva serta 

terjadi perdarahan 

 
 
 
 
 
 
 

3. Insisi gingiva dilakukan 1-2 mm di apikal bleeding point secara bevel, dengan 

membentuk sudut 45°, dimulai dari distal ke mesial. Terdapat 2 macam insisi 

yang dapat dilakukan : discontinous dan continous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pengambilan dinding poket yang sudah diinsisi, dan pembersihan regio 
 

termasuk permukaan akar 
 
 
 

5. Pengambilan jaringan granulasi, kalkulus yang tersisa serta sementum yang 
nekrotik 
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6. Pemasangan pack periodontal untuk menutup daerah yang digingivektomi 

 
 
 

PEMASANGAN PERIODONTAL PACK (COE PACK) 
 

a. Persiapkan kedua pasta dalam jumlah yang sama diatas kertas/glass lab 

b. Kedua pasta diaduk dengan spatula selama 2 atau 3 menit sampai pasta tersebut 
tidak melekat. 

c. Basahi jari dengan air/vaselin, gulung pack berbentuk silinder sebesar handle kaca 
mulut dan 

letakkan pada daerah yang dimaksud, dengan terlebih dulu mengeringkannya. 
 

d. Pack dipasang tidak melebihi buccal fold dan oklusal gigi. Pack diharapkan tetap 
melekat selama 1 minggu. 

e. Penderita diinstruksikan makan makanan yang lunak, menghindari makanan yang 
terlalu panas /dingin, tetap menggosok gigi untuk menjaga kebersihan gigi dan 

mulut. 

Kontrol 1 minggu kemudian. Bila pack lepas dalam 1 hari, dilakukan repack. Bila lepas 
setelah hari ketiga, maka penderita diinstruksikan berkumur dengan obat kumur 
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Gb.7 Pemasangan pack 
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KEADAAN PENDERITA PASCA BEDAH 1 MINGGU 

1. Perdarahan yg menetap setelah operasi : 

- Pack dibuka à cari sumber perdarahan dan hentikan dengan penekanan 

(adrenalin pada kassa) atau electro cautery 
- Setelah itu à pasang pack kembali 

2. Sensitif thd perkusi (gigi merasa menonjol), oleh karena penyebaran keradangan 
ke ligamen periodontal. Terapi dengan obat anti inflamasi. 

3. Pembengkakan, kadang-jadang terjadi selama 2 hari pertama setelah operasi 

disertai temperatur yang sedikit meningkat, dan akan berkurang setelah hari ke-4 

4. Rasa Lemas. Dapat terjadi karena adanya reaksi sistemik dari bakteriemia akibat 
operasi. Terapi antibiotika 

Profilaksis diberikan pd pasien dengan riwayat rematik, kardiovaskuler, DM atau 

pasien dgn terapi kortikosteroid dalam jangka waktu lama 

 
PELEPASAN PACK — KONTROL 

• 1 minggu setelah pemasangan 

• Melepas pack dengan hati-hati, kemudian dibersihkan dengan rubber cup dan 

pasta gigi yang mengandung minimal abrasif. Permukaan jaringan diirigasi dgn 

hydrogen peroxide 3% untuk menghilangkan debris superficial kemudian 

dikeringkan dengan water syinge. 

• Pasien diinstruksikan untuk tetap menjaga rongga mulut seperti biasa. 
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SETELAH PENGANGKATAN PACK 

§ Pada gingivectomy 

- Normal 4 permuk tertutup epithet barn. Bila kalkulus msh ada à warna kemerahan, 

terdapat granulasi (terapi : granulasi harus dihilangkan) 

§ Setelah operasi flap 

- Normal à insisi dihubungkan dgn epithelisasi. Poket tidak dapat diprobe 

- Mukosa facial-lingual tertutup dgn lapisan granular abu-abu kuning atau putih dari 

food debris yang terselip di bawah pack à dihilangkan dgn cotton pellet lembab. 

Permukaan akar menjadi sensitif terhadap probe / perubahan suhu dan stain pada 

gigi 

- Pecahan kalkulus menghambat penyembuhan à biasa terdapat pd permukaan 

akar proksimal / furkasi 

REPACKING PERLU DILAKUKAN, BILA : 

1. Nyeri ringan à tdk nyaman bila pack dilepas 

2. Kerusakan jaringan periodontal yang parah 

3. Penyembuhan lambat 

Kegoyangan gigi : meningkat setelah operasi, berkurang dalam 4 minggu 
 
 

MANAGEMEN NYERI POST OPERASI 

- Jarang terjadi nyeri parah 

- Ibuprofen (600-800 mg) tiap 8 jam selama 1-2 hr 

Kontra indikasi : pasien dengan terapi antihipertensi 

- Bila perlu dapat dliganti acetaminophen + codein (Tylenol) 

- Bila sakit >> à periksa luka, Infeksi?? à Antibiotika 
 
 

PROSEDUR PEMELIHARAAN RONGGA MULUT : 

- Instruksi kontrol plak sebelumnya 

- Penggunaan sikat gigi 'soft' dan irigasi air dgn tekanan rendah 

- Obat kumur klorheksidin / aplikasi topikal dgn cotton tipped selama beberapa 
minggu pertama post operasi 
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2.7.5. HYPERSENSITIVE TEETH THERAPY 
 

Hypersesnsitive teeth atau gigi sensitif adalah rasa tidak nyaman pada gigi yang 
biasanya dipicu oleh makanan & minuman yang panas, dingin, manis atau asam. Gigi 

sensitif bisa menimbulkan rasa sakit berupa kejutan yang tajam dan pendek, atau lebih 

sering kita kenal dengan istilah gigi ngilu, yang dapat terjadi pasa segala usia pasien. 
 

Gigi sensitif sering terjadi ketika bagian dentin gigi mengalami paparan atau 
terbuka.. Dentin memiliki tubuli dentin yang berisi cairan dan mengarah langsung ke 

pusat saraf gigi. Ketika dentin gigi yang terbuka ini terkena rangsangan–misalnya oleh 

makanan/minuman yang panas, dingin atau manis,dan mencapai pusat saraf gigi, akan 
menimbulkan rasa ngilu atau nyeri yang tajam. 

 
Penyebab gigi sensitive bermacam-macam , misalkan dari cara sikat gigi yang 

salah, resesi gingiva, oral hygiene yang buruk, trauma oklusi ataupun dari zat asam dari 

makanan/minuman (wine, yogurt, miuman bersoda, dll) 

 
Terapi pada gigi sensitive adalah dengan menghilangkan faktor etiologi dan 

pemberian desentilizing agents. 

 
Klasifikasi DESENSITIZING AGENTS 

 
I. Berdasarkan Cara Aplikasinya 

 
v At home desensitizing agents 
v In-office treatment 

 
II. Berdasarkan Cara Kerjanya 

 
v Nerve desensitization 

 
• Potassium nitrate 

 
v Protein precipitation 

 
• Gluteraldehyde 
• Silver nitrate 
• Zinc chloride 
• Strontium chloride hexahydrate 

 
v Plugging dentinal tubules 

 
• Sodium fluoride 
• Stannous fluoride 
• Strontium chloride 
• Potassium oxalate 
• Calcium phosphate 
• Calcium carbonate 
• Bio active glasses (SiO2–P2O5–CaO–Na2O) 

 
v Dentine adhesive sealers 
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• Fluoride varnishes 
• Oxalic acid and resin 
• Glass ionomer cements 
• Composites 
• Dentin bonding agents 

 
v Lasers 

 
• Neodymium:yttrium aluminum garnet (Nd-YAG) laser 
• GaAlAs (galium-aluminium-arsenide laser) 
• Erbium-YAG laser 

 
v Homeopathic medication 

 
• Propolis 

Tahapan Terapi Gigi Sensitif 

1. Melakukan pemulasan pda dentin yang terbuka dengan menggunakan purmice 

(Gunakan Anastesi jika diperlukan), setelah itu bersihkan dengan air 

2. Melindungi daerah mukosa dengan pemberian cotton roll atau pemakain rubber 
dam dan pastikan bahan desntilizer hanya mengenai daerah yang akan dilakukan 

terapi 

3. Gunakan Microbrush untuk meng aplikasikan bahan desentilizer pada dentin yang 

terbuka dan tunggu 30-60 detik 

4. Keringkan daerah yang sudah diberikan desentilizer menggunakan triway syringe 

sampai daerah kerja kering dan warna tidak mengkilap. 

5. Jika perlu lakukan aplikasi sampai 2-3x pada daerah kerja sampai rasa ngilu 
menghilang. 

6. Lakukan Kontrol 1 minggu setelah terapi. 
 

. 
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TABEL LEVEL SUPERVISI 
 
 

PERIO 1. 
SEMESTER 1. LEVEL SUPERVISI : MODERAT TINGGI 

1 Diskusi Kasus 
2 Diskusi Kasus 
3 Diskusi Kasus 
4 Diskusi Kasus 
5 Tes Posisi 
6 Penggunaan Alat Scaling 
7 Simulasi Pasien 
8 Simulasi Pasien 
9 Phantom Scaling 

10 Isi Status Antar Teman 
11 Isi Status Antar Teman 
12 Scaling Antar Teman 
13 Isi Status Pasien 1 
14 Scaling Pasien 
15 Isi Status Pasien 2 
16 Scaling Pasien 
17 Bedah Flap Phantom 
18 DOPS I 

  
PERIO 2. 

SEMESTER 2 LEVEL SUPERVISI : MODERAT TINGGI 
1 Diskusi Kasus 
2 Diskusi Kasus 
3 Diskusi Kasus 
4 Diskusi Kasus 
5 Diskusi Kuret 
6 Kuret Phantom 
7 Isi Status 
8 Isi Status 
9 Scaling USS 1 

10 Isi Status 
11 Isi Status 
12 Scaling USS 2 
13 Diskusi Splinting 
14 Splinting 
15 Diskusi HD 
16 HD 
17 DOPS 2 
18 DOPS 2 

  
PERIO 3. 
SEMESTER 3. LEVEL SUPERVISI : MODERAT TINGGI 

1 Diskusi Kasus 
2 Diskusi Kasus 
3 Diskusi Kasus 
4 Diskusi Gingivektomi 
5 Lapsus 
6 Isi Status Pasien 1 
7 Scaling USS 
8 Isi Status Pasien 2 
9 Scaling USS 

10 Isi Status Pasien 3 
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11 Scaling USS 
12 Kuretase Pasien 
13 Kuretase Pasien 
14 OA Pasien 
15 OA Pasien 
16 Gingivektomi 
17 Gingivektomi 
18 DOPS 3 
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DOMAIN DAN KOMPETENSI UTAMA DOKTER GIGI INDONESIA 
 
 
DOMAIN I : Profesionalisme 
Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, 

kesejawatan, etika dan hukum yang relevan. 

 
Kompetensi Utama : 
1. Etik dan Jurisprudensi (C3,P5,A4) 

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

profesional 

1.2 Melakukan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kode etik 

1.3 Memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum yang berkaitan 

dengan praktik kedokteran gigi. 

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

2.1 Menganalisis secara kritis kesahihan informasi 

2.2 Mengelola Informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, sistematis dan komprehensif 

2.3 Berfikir kritis dan alternatif dalam mengambil keputusan. 

2.4 Menggunakan Pendekatan evidence based dentistry dalam pengelolaan 
kesehatan gigi dan mulut 

 

3. Komunikasi (C3, P3, A3) 
Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi secara efektif dan bertanggung jawab 

baik secara lisan maupun tertulis dengan pasien, keluarga atau pendamping pasien 
serta masyarakat, teman sejawat dan profesi kesehatan lain yang terkait. 

 
4. Hubungan sosio kultural dalam bidang kesehatan gigi dan mulut (C3, P3, A3) 

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. 

 
 
 
DOMAIN II : Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi 
Memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan klinik yang 
relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi. 

 
Kompetensi Utama : 
5. Ilmu Kedokteran Dasar (C3, P3, A4) 

Mengintegrasikan Ilmu pengetahuan biomedik yang relevan sebagai sumber keilmuan 

dan berbagai data penunjang untuk diagnosis dan tindakan medik kedokteran gigi 
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6. Ilmu Kedokteran Klinik (C4, P3, A4) 
Memahami ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam 

melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien medik kompromis 

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

Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar mencakup: Biologi Oral, BioMaterial 

danTeknologi Kedokteran Gigi Untuk menunjang keterampilan preklinik dan klinik, 

serta penelitian bidang kedokteran gigi. 

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

Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan 

pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yg efektif dan efisien 

 
 

DOMAIN III : Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik 
Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk 

mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif. 

 
Kompetensi Utama 
9. Pemeriksaaan pasien 

9.1 Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan 

mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis dan sosial guna 
mengevaluasi kondisi medik pasien 

9.2 Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional 

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

 

10. Diagnosis (C4, P4, A4) 
Menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/ kelainan gigi dan mulut 

melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien 

 
11. Rencana Perawatan (C4, P3, A3) 

11.1 Mengembangkan, mempresentasikan dan mendiskusikan rencana perawatan 

yang didasarkan pada kondisi, kepentingandan kemampuan pasien 
11.2 Menentukan rujukan yang sesuai 

 
 
 
DOMAIN IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik 
Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan 
klinik. 



39 

 

 

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

Mengendalikan rasa sakit dan kecemasan pasien disertai sikap empati. 
13. Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C4, P5, A4) 

13.1 Melakukan perawatan konservasi gigi sulung dan permanen yang sederhana. 

13.2 Melakukan perawatan penyakit/kelainan periodontal 

13.3 Melakukan perawatan ortodonsia pada pasien anak dan dewasa 

13.4 Melakukan perawatan bedah sederhana pada jaringan keras dan lunak mulut 

13.5 Melakukan perawatan non bedah pada lesi jaringan lunak mulut 

13.6 Melakukan perawatan kelainan sendi temporomandibular dan oklusi dental 

13.7 Melakukan perawatan postodontik pada pasien anak dan dewasa 

13.8 Mengelola kegawatdaruratan di bidang kedokteran gigi. 

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

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

 

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

14.1 Mendiagnosis masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat 

14.2 Melakukan upaya promotif dan preventif pada masyarakat 

14.3 Mengupayakan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
masyarakat 

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

 
15. Manajemen Perilaku (C4, P3, A3) 

Memahami konsep perilaku kesehatan individu dan masyarakat di bidang kedokteran 
gigi 

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

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

16.1 Menata manajemen praktik serta tatalaksana lingkungan kerja praktik 
kedokteran gigi 

16.1 Menata lingkungan kerja kedokteran gigi secara ergonomik dan prinsip 
keselamatan kerja 



40 

 

 

16.3 Menerapkan prinsip dasar pengelolaan praktik dan hubungannya dengan aspek 
sosial 


