
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU PEDOMAN AKADEMIK 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI  S-1 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 

2017 

 

 

 



ii 
 

KATA PENGANTAR 
 

Berbagai perubahan yang terjadi terkait kebijakan Kurikulum Pendidikan Perguruan 

Tinggi, menyebabkan perlunya adaptasi dalam penyelenggaran proses pembelajaran pada program 

studi pendidikan dokter gigi jenjang S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (Prodi 

S1 FKG UNPAD). Oleh karena itu diperlukan suatu buku pedoman yang dapat menjadi acuan bagi 

tim prodi, koordinator blok, pengampu, tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran. 

Buku pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran ini disusun dengan merujuk kepada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), Capaian 

Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Tinggi  (CP KPT) berdasarkan hasil Lokakarya AFDOKGI 

(2016)  yang berorientasi kepada Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia  (SKDGI) serta 

kebijakan Universitas Padjadjaran mengenai  penyusunan buku pedoman akademik dan 

Transformative Learning.  Buku ini juga disusun berdasarkan hasil – hasil lokakarya evaluasi dan 

perencanaan kurikulum pada Prodi S1 FKG UNPAD pada tahun 2016. 

Akhir kata, semoga buku pedoman ini bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 

kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Masukan, kritik dan saran sangat diperlukan guna 

menyempurnakan buku pedoman ini. 

 

 

Bandung, 29 Juni 2017 

 

 

Tim Penyusun 
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BAB  I 

SEJARAH FAKULTAS, VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN DAN 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

1.1 Sejarah 
Terdorong oleh kebutuhan akan tenaga dokter gigi, FKG Unpad didirikan berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Muda P&K No 85633/S tertanggal 1 September 1959, dengan kantor 

hanya sebuah garasi rumah jalan Cisangkuy 4 Bandung. FKG Unpad terbentuk berkat upaya 

Panitia Pembentukan FKG Unpad yang terdiri dari Prof. Dr. R. Moestopo, Prof. Soeria Soemantri, 

MPH., R. Soeriadiredja, dr. Chasan Boesoeri, dan Prof. Dr. Naubaeuer. 

Pada saat pendirian tersebut, FKG Unpad tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang 

memadai. Ruang Kuliah dan Laboratorium untuk praktikum mahasiswa tersebar di beberapa lokasi 

di Bandung misalnya :menggunakan ruang kuliah di Kampus Pusat Unpad, Fakultas Kedokteran 

Unpad, Fakultas MIPA Unpad, Jurusan Fisikadan Biologi ITB, Museum Mandalawangsit 

Siliwangi, Dinas Kesehatan Gigi. 

Berkat perjuangan para perintisnya, maka wajah FKG Unpad berubah dari tahun ketahun. 

Sejak tahun 1963 FKG Unpad pindah ke Jl. Maulana Yusup 12 dan tahun 1978 menempati kampus 

yang lebih baik, sehingga ruang kuliah, laboratorium praktikum mahasiswa dan klinik gigi yang 

sebelumnya terpencar di beberapa lokasi dapat bersatu di kampus Sekeloa.  

Dalam perkembangannya pada tahun 1994, kampus baru selesai dibangun di Jatinangor 

yang digunakan untuk kegiatan administrasi dan pendidikan program SKG, sedangkan kegiatan 

program profesi dan spesialis dilaksanakan di kampus Sekeloa, Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

(RSGM), Cleft Centre dan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. 

Kampus FKG Unpad di Jatinangor terdiri dari beberapa gedung utama yang digunakan 

sebagai ruang perkuliahan, tutorial, laboratorium, skills lab, ruang laboratorium IT, perpustakaan, 

mushola, dan kantin.  

Berdasarkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI No 017/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012, FKG Unpad 

mempunyai peringkat akreditasi A untuk jenjang pendidikan sarjana kedokteran gigi (SKG) yang 

berlaku hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1) 

mendapat peringkat akreditasi A dari Badan Akreditasi Mandiri yaitu LamPTKes  yang berlaku 

hingga tahun 2019.  

 

1.2 Visi 
Mewujudkan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran menjadi lembaga pendidikan 

tinggi yang unggul, mempunyai daya saing dalam pendidikan, penelitian, pelayanan dan ikut serta 

dalam pengendalian penyakit dan kelainan sistem stomatognatik yang bertaraf internasional pada 

tahun 2026. 
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1.3 Misi 
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran ilmu kedokteran gigi yang berkualitas untuk 

menghasilkan lulusan yang professional dan beretika, memiliki komitmen terhadap 

pengembangan bina mulia hukum dan lingkungan.  

2. Melaksanakan program penelitian, pengabdian masyarakat, untuk mengembangkan 

kompetensi lulusan dalam pengendalian penyakit dan kelainan sistem stomatognatik. 

 

1.4 Tujuan 
1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mempunyai kemampuan akademik yang tinggi, kritis 

dan inovatif untuk memecahkan masalah penyakit dan kelainan sistem stomatognatik.  

2. Menghasilkan lulusan pendidikan kedokteran gigi yang unggul dalam penelitian dasar dan 

terapan, untuk pengendalian penyakit dan kelainan sistem stomatognatik.  

3. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan program pelayanan kesehatan guna 

memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 

 

1.5 Kompetensi Lulusan 
Kompetensi lulusan merujuk kepada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI). Kompetensi dokter gigi 

terdiri dari 6 Domain dan 16 kompetensi utama (SKDGI terlampir). 
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BAB II  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 
 

2.1 Profil Lulusan 
Profil lulusan yang mendasari perumusan Capaian pembelajaran (CP) berdasarkan hasil 

Lokakarya AFDOKGI (2016) dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1  Profil Lulusan Dokter Gigi 

No Profil 

Lulusan 

Kemampuan yang dimiliki lulusan 

 

1 Care pr ovider 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 

Mampu memilih teknologi tepat guna untuk digunakan dalam 

mempertinggi pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya murah 

3 Communicator Seseorang yang mampu meningkatkan gaya hidup yang sehat dengan 

penyuluhan yang efektif dan nasehat yang tepat dalam konteks budaya dan 

ekonomi, dengan demikian kesehatan pada perorangan maupun kelompok 

akan meningkat dan terjaga 

4 Community 

leader 

Seseorang yang karena kehormatan dan kepercayaan masyarakat setempat, 

mampu mengetahui kebutuhan kesehatan perorangan maupun kelompok 

sehingga dapat berperan dalam memotivasi masyarakat untuk turut 

berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya 

5 Manager Seseorang yang dapat bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang 

lain baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan 

untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan masyarakat 

6 Lecturer and 

researcher 

Seseorang yang mampu bertindak sebagai pendidik profesional dan 

ilmuwan, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan 

iptek secara tepat guna melalui penambahan ilmu dan penelitian 

7 Creator dan 

inovator 

Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kesehatan di lingkungannya serta 

memikili kreativitas dan inovasi untuk membuat perubahan dan solusi untuk 

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat 

Sumber : Hasil Lokakarya AFDOKGI mengenai Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran (2016) 

 

2.2 Capaian Pembelajaran Pendidikan Dokter Gigi Jenjang Sarjana 
Rumusan capaian pembelajaran merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang 

berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, 

sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang 

telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal seperti yang terlihat pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Capaian Pembelajaran 

 

Unsur pengetahuan dari Capaian Pembelajaran akan menggambarkan batas dan lingkup 

bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus 

dikuasai. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau 

sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah 

disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian 

minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan 

kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang 

memiliki tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu pada Capaian Pembelajaran. Tingkat 

kedalaman dan keluasan bahan kajian untuk program studi pendidikan dokter gigi jenjang Sarjana 

(S1) sudah dirumuskan dalam lokakarya AFDOKGI (2016) yang mengacu kepada Struktur  

Dimensi Pengetahuan dari Anderson (2011) sebagai revisi Taksonomi Bloom. 

Struktur  Dimensi Pengetahuan dari Anderson (2011) sebagai revisi Taksonomi Bloom 

adalah sebagai berikut : 

A. Pengetahuan Faktual (Factual Knowledge) : elemen dasar yang harus diketahui mahasiswa 

untuk mengenal atau memecahkan masalah dalam disiplin ilmunya. 

B. Pengetahuan Konseptual (Conceptual Knowledge): Hubungan timbal balik di antara unsur-

unsur dasar di dalam suatu struktur yang lebih besar yang memungkinkannya berfungsi secara 

bersama-sama 

C. Pengetahuan Prosedural (Procedural Knowledge): Bagaimana melakukan suatu hal, penelitian, 

kriteria penggunaan ketrampilan, algoritma, teknik-teknik, dan metodemetode. 

D. Pengetahuan Metakognitif (Metacognitive Knowledge): Pengetahuan tentang kognitif secara 

umum serta kesadaran dan pengetahuan tentang kognitif seseorang.  

Rumusan  Capaian Pembelajaran (CP)   Pendidikan Dokter Gigi pada jenjang Sarjana  (S1) 

berdasarkan hasil lokakarya AFDOKGI (2016) yang terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, 

keterampilan khusus dan pengetahuan  dapat dilihat  uraian berikut : 
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2.2.1 Sikap 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan 

etika;  

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban berdasarkan Pancasila;  

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;  

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain;  

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan;  

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

11. Mengembangakan sikap dan kemampuan, seperti kejujuran, kolaboratif, kooperatif dan 

integritas. 

12. Memiliki sikap melayani (caring) dan empati kepada pasien dan keluarganya.  

13. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien  

14. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (beneficence), 

tidak merugikan (non-maleficence), tanpa diskriminasi, kejujuran (veracity) dan adil (justice).  

 

2.2.2 Keterampilan Umum 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;   

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 

kritik seni; menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;  

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;  

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;  
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6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar lembaganya.  

7. Mampu bertanggung jawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 

serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism 

 

2.2.3 Keterampilan Khusus 
1. Mampu melakukan anamnesis secara mandiri dengan menggali riwayat pasien (riwayat 

keluarga dan psikososial ekonomi, riwayat kepenyakitan dan pengobatan, riwayat perawatan 

gigi mulut, perilaku) yang relevan dengan  keluhan utama melalui metode komunikasi efektif 

terhadap pasien simulasi 

2. Mampu melakukan pemeriksaan fisik umum dan sistem stomatognatik yang meliputi 

pemeriksaan ekstra dan intra oral secara mandiri pada pasien simulasi dengan akurat serta 

mampu menetapkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi dan kode etik 

3. Mampu mencatat hasil pemeriksaan dalam rekam medik yang komprehensif untuk keperluan 

identifikasi odontologi forensik  sesuai dengan Disaster Victim Identification (DVI) sebagai 

bahan untuk menentukan rencana perawatan gigi mulut secara kelompok 

4. Mampu menegakkan diagnosis awal, diagnosis banding, diagnosis akhir dan  menetapkan 

prognosis kelainan atau penyakit gigi mulut secara teoritis berdasarkan patogenesis dengan 

mempertimbangkan derajat resiko penyakit melalui interpretasi, analisis, dan sintesis data 

kasus sesuai standar klasifikasi penyakit internasional (International Classification of Diseases) 

secara mandiri.  

5. Mampu menyusun rencana perawatan gigi mulut  berdasarkan analisis data kasus sesuai 

konsep kedokteran gigi klinik, kedokteran gigi pencegahan, kedokteran gigi dasar, kedokteran 

klinik dan ilmu biomedik yang relevan dengan mempertimbangkan siklus hidup pasien dan 

kondisi sosio-budaya secara mandiri.  

6. Mampu membuat keputusan dan melakukan perawatan gigi mulut pada manekin secara 

mandiri sesuai dengan metode dan prosedur baku dibawah bimbingan dosen.  

7. Mampu memilih dan mendemonstrasikan penggunaan  material, peralatan, dan teknologi 

kedokteran gigi untuk perawatan gigi mulut pada panthom dan/atau pasien simulasi sesuai 

indikasi secara mandiri.  

8. Mampu mendemonstrasikan cara mengendalikan rasa nyeri, takut dan kecemasan dengan 

pendekatan farmakologik dan/atau non farmakologik secara mandiri 
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9. Mampu  membuat kajian secara mandiri permasalahan bidang kedokteran gigi pada pasien atau 

masyarakat, dan mengusulkan alternatif solusi yang inovatif dengan pendekatan evidence-

based dentistry yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik 

10. Mampu mendemonstrasikan pengelolaan praktik dan lingkungan kerja yang ergonomik dengan 

menerapkan prinsip manajemen kesehatan termasuk keselamatan kerja, kontrol infeksi  dan 

konsep green dentistry secara mandiri atau kelompok.  

11. Mampu mengambil keputusan medik  berdasarkan data kasus untuk merujuk pasien kepada 

sejawat dan/atau penyelenggara kesehatan lain berdasarkan standar prosedur operasional secara 

mandiri.  

12. Mampu merancang, mendemonstrasikan dan mengevaluasi upaya promosi kesehatan dan 

pencegahan penyakit gigi  mulut masyarakat secara kelompok 

13. Mampu mendemonstrasikan cara mengelola perilaku pada pasien simulasi dengan menerapkan 

prinsip manajemen perilaku secara mandiri dan kelompok  

14. Mampu melakukan kolaborasi  antar profesi kesehatan dalam mengelola kesehatan pasien 

simulasi secara kelompok 

15. Mampu mendemonstrasikan cara mengidentifikasi dan tindakan medik pada manekin  sesuai 

dengan prosedur bantuan hidup dasar (basic life support) dan kegawatdaruratan dental terbatas 

secara mandiri dan kelompok 

 

2.2.4 Pengetahuan 
1. Menguasai pengetahuan faktual tentang: 

a. Hukum kesehatan  

b. Kebijakan lokal, regional, dan global tentang kesehatan  

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi  

d. Standar kompetensi dokter gigi 

2. Menguasai prosedur perawatan klinis dalam bidang kedokteran gigi 

3. Menguasai prinsip-prinsip tentang : 

a. Psikologi Kesehatan  

b. Ilmu Biostatistik  

c. Epidemiologi 

4. Menguasai konsep aplikatif  tentang  : 

a. Dasar etik kedokteran  

b. Teknik perawatan klinis di bidang kedokteran gigi 

5. Menguasai konsep teoritis secara umum tentang :  

a. Ilmu biomedik meliputi anatomi, histologi, fisiologi tubuh manusia, patologi  dan 

patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, mikrobiologi,  biologi, biokimia, 

farmakologi, serta ilmu gizi  



8 
 

b. Ilmu kedokteran klinik meliputi Penyakit Dalam, THT, Kulit dan Kelamin,  Ilmu 

Kesehatan Mata, Neurologi, Bedah Umum 

c. Perkembangan mental anak.  

d. Ilmu Kedokteran Paraklinik meliputi Patologi Anatomi, Patologi Klinik  

6. Menguasai konsep teoritis secara  mendalam tentang: 

a. Biologi Oral 

b. Morfologi makroskopis, mikroskospis dan topografi organ, jaringan penyusun sistem 

tubuh manusia secara terpadu.  

c. Proses tumbuh kembang dentokraniofasial pranatal dan pascanatal  

d. Komunikasi kesehatan dan komunikasi terapeutik 

e. Patogenesis penyakit atau kelainan yang meliputi, infeksi, dan non infeksi.  

f.  Sterilisasi, desinfeksi dan asepsis  

g. Obat-obat yang digunakan untuk penyakit gigi mulut, termasuk efek samping dan 

interaksinya.  

h. Tatalaksana kedokteran gigi klinik untuk membantu dalam memberikan pelayanan 

kesehatan gigi mulut  

i. Berfikir analitis guna mendukung evidence based dentistry 

j. Metodologi penelitian dokt 

k. Ilmu kedokteran gigi klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi mulut  yang 

meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif  

l. Biomaterial/Dental material dan teknologi kedokteran gigi  

m. Radiologi kedokteran gigi  

n. Ilmu kesehatan gigi masyarakat  

o. Manajemen kesehatan eran gig 

 

2.3 Bahan Kajian Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 
Bahan kajian minimal yang telah disusun pada lokakarya Capaian Pembelajaran 

AFDOKGI (2016)  dapat dilihat pada tabel  2.2 berikut : 

 

Tabel  2.2  Pengetahuan sebagai unsur CP dan Bahan Kajian 

 

No Pengetahuan  Bahan Kajian 

 

1 Etika Kedokteran 1. Prinsip dan konsep dasar etika profesi  

kedokteran gigi  

2. Konsep dasar dan ruang lingkup hukum 

kesehatan yang relevan dengan praktik 

kedokteran gigi  

3. Aspek etikolegal dan disiplin  

4. Pembuatan dan pengelolaan Rekam 
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medis, informed consent,  

5. Wajib simpan rahasia  

6. Pola  hubungan dokter pasien 

7. Professional Obligation (hak dan 

kewajiban dokter gigi –pasien) 

8. Transaksi therapeutik 

9. Etika rujukan 

10. Hak dan kewajiban pasien dalam 

manajemen waktu dan biaya perawatan  

 

2 Peraturan dan 

Hukum Kesehatan 

1. Konsep dasar dan ruang lingkup hukum 

kesehatan yang relevan dengan praktik 

kedokteran gigi  

2. Tanggung jawab hukum secara 

administratif, pidana dan perdata yang 

relevan dengan profesi dokter gigi 

3. Kelalaian dan Malpraktik 

4. Peraturan dan perundang-undangan  yang 

relevan  dengan kedokteran gigi 

5. Pemanfaatan jalur organisasi profesi  

6. Standar Kompetensi Dokter Gigi 

Indonesia 

7. Kebijakan lokal, regional dan global 

 

3 Ilmu Komunikasi 

Kesehatan 

1. Konsep dasar komunikasi kesehatan  

2. Konsep dan  prinsip komunikasi efektif 

dokter – pasien atau pendamping pasien  

3. Komunikasi terapeutik dan Konseling 

(KIE)  

 

4 Biomedik: 

Anatomi 

Fisiologi 

Histologi 

Mikrobiologi  

Biokimia 

Biologi 

Farmakologi  

 

1. Konsep biologi sel dan molekuler 

2. Mikroorganisme penyebab gangguan 

medis 

3. Konsep Imunologi  (Konsep respon imun 

dan Respon imun terhadap bakteri, virus, 

parasit) 

4. Anatomi dan Fisiologi tubuh manusia : 

Kerangka dan Otot, Sistem saraf, Sistem 

pernafasan, Darah, Sirkulasi dan 

kardiovaskular, Ginjal dan sistem 

urinaria, sistem pencernaan, reproduksi 

dan integumen, Endokrin dan Sistem 

Imunitas  

5. Suhu dan metabolisme tubuh 

6.  Embriologi dentokraniofasial 

7. Dasar-dasar Farmakologi dan terapi 

8. Penyakit infeksi dan non infeksi  

9. Anatomi dan fungsi sistem stomatognati  

10. Pertumbuhan dan perkembangan 

dentokraniofasal 

11. Teknik aseptik dalam KG termasuk 

kontrol infeksi  
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5 Kedokteran Klinik: 

 

Penyakit Dalam  

THT 

Kulit dan Kelamin  

Neurologi  

Ilmu Kes Mata 

Bedah Umum  

Anestesi  

Kedokteran Jiwa  

 

1. Pengantar ilmu penyakit dalam, 

manifestasi penyakit sistemik di rongga 

mulut 

2. Pengantar ilmu THT, penyakit infeksi 

dan tumor di area telinga, hidung, 

tenggorok 

3. Pengantar ilmu penyakit kulit dan 

kelamin, penyakit kulit dan kelamin yang 

ada kaitannya dengan sistem 

stomatogantik 

4. Pengantar neurologi, gangguan sistem 

cerebrovaskuler yang berhubungan 

dengan sistem stomatognatik 

5. Pengantar ilmu kesehatan mata, penyakit 

mata yang disebabkan fokus infeksi dari 

rongga mulut 

6. Dasar-dasar ilmu bedah, pemeriksaan 

fisik dasar pada kelainan bedah, 

sterilisasi, tindakan asepsis dan 

antisepsis, operasi kecil, luka dan 

penyembuhan luka, dasar –dasar fraktur, 

dislokasi, trauma kapitis, luka bakar, 

shock karena perdarahan 

7. Pengantar ilmu kedokteran jiwa 

8. Penatalaksanaan Gigi mulut dan Sistem 

rujukan berkaitan dengan kasus 

kompromis medis 

 

6 Ilmu Kodoketeran 

gigi  dasar :  

Oral biologi 

Biomaterial/Dental 

material  

 

1. Biologi oral : oral anatomi, dental 

anatomi, oral fisiologi, sistem imunitas 

rongga mulut, mikrobiologi rongga 

mulut, patologi mulut, farmakologi 

kedokteran gigi 

2. Biomaterial/Dental material dan 

teknologi kedokteran gigi  

 

7 Kedokteran Gigi 

Klinik : 

     Ilmu Penyakit 

Mulut  

 Ilmu 

Konservasi 

Gigi  

  Ilmu Bedah 

Mulut  

 Ilmu 

Prostodonti  

 Ilmu 

Kedok.Gigi 

Anak  

 Ilmu 

Ortodonti  

 Ilmu 

Periodonti  

 

1. Pemeriksaan subyektif  

2. Pemeriksaan sistem stomatognatik dan 

pemeriksaan keadaan umum  

3. Penentuan indikasi pemeriksaan 

penunjang lab : darah, sitologi, 

mikrobiologi, biopsi 

4. Interpretasi pemeriksaan laboratoris  

5. Penentuan pemeriksaan radiologi intra 

oral dan ekstra oral 

6. Penggunaan alat foto sinar X –intra oral, 

sinar X – ekstra oral panoramik dan 

sefalometri  

7. Interpretasi hasil pemeriksaan radiologi 

intra oral dan ekstral oral secara umum  

8. Analisis kondisi fisik, psikologis, dan 

sosial melalui pemeriksaan klinis untuk 

merencanakan penatalaksanaan lebih 

lanjut  

9. Analisis riwayat penyakit, temuan klinis, 
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laboratoris, radiografis penyakit gigi 

mulut  

10. Diagnosis sementara, diagnosis kerja, 

diagnosis banding  dan prognosis 

penyakit gigi mulut  

11. Kariologi 

12. Jaringan pulpa sehat dan tidak sehat 

13. Prinsip-prinsip mempertahankan vitalitas 

pulpa pada gigi sulung dan permanen 

14. Konsep isolasi gigi dalam perawatan gigi 

geligi 

15. Prinsip-prinsip preparasi gigi sulung dan 

gigi permanen 

16. Pemilihan Jenis restorasi gigi sulung dan 

gigi permanen 

17. Prinsip-prinsip perawatan endodontik 

pada gigi sulung dan gigi permanen 

18. Prinsip-prinsip tindak lanjut perawatan 

endodontik  

19. Penyakit dan kelainan jaringan 

periodontal 

20. Indikasi dan prinsip perawatan penyakit 

periodontal bedah dan non bedah 

21. Hubungan penyimpangan tumbuh 

kembang sistem kraniomaksilofasial 

dengan maloklusi 

22. Identifikasi kelainan dental, skeletal  dan 

fasial akibat gangguan tumbuh kembang 

serta hubungannya dengan fungsi dan 

estetik  

23. Prinsip-prinsip tindakan pencegahan 

maloklusi dental 

24. Penentuan indikasi perawatan maloklusi 

dental dan skeletal 

25. Faktor penentu keberhasilan perawatan 

ortodonsia  

26. Identifikasi kelainan oromaksilofasial 

27. Hubungan kebiasan buruk dan kelainan 

oromaksilofasial  

28. Identifikasi kelainan kongenital dan 

herediter yang ditemukan dalam rongga 

mulut  

29. Kelainan kelenjar saliva 

30. Gambaran klinis berbagai penyakit 

mukosa mulut 

31. Manifestasi berbagai penyakit sistemik di 

rongga mulut pada pasien medik 

kompromis 

32. Rencana pelayanan preventif berdasarkan 

analisis penyakit 

33. Rencana perawatan gigi mulut pasien 

dengan medik kompromis  

34. Rencana perawatan secara komprehensif 

dan rasional sesuai dengan diagnosis 

35. Indikasi dan prinsip tindakan bedah pada 
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jaringan keras dan jaringan lunak rongga 

mulut dan maksilofasial 

36. Prinsip dan tindakan anestesi local 

37. Prinsip-prinsip  dan tindakan 

penanggulangan komplikasi paska 

tindakan  bedah  

38. Prinsip-prinsip reposisi trauma 

dentoalveolar  

39. Prinsip-prinsip penanganan kegawat 

daruratan medik (basic life support) dan 

oromaksilofasial terbatas  

40. Prinsip-prinsip evaluasi hasil perawatan 

pasca bedah minor 

41. Penentuan diagnosis awal, diagnosis 

banding dan diagnosis kerja  lesi-lesi 

jaringan lunak mulut  

42. Prinsip-prinsip penatalaksanaan lesi-lesi 

jaringan lunak mulut secara farmakologik 

dan non farmakologik 

43. Prinsip-prinsip pemeliharaan kesehatan 

jaringan lunak mulut  

44. Prinsip-prinsip evaluasi hasil perawatan 

non bedah lesi jaringan lunak mulut 

45. Konsep kehilangan gigi 

46. Penentuan indikasi perawatan kehilangan 

gigi-geligi permanen  

47. Prinsip-prinsip tindakan perawatan kasus 

kehilangan gigi geligi permanen dengan 

gigi tiruan cekat dan gigi tiruan lepasan  

48. Prinsip-prinsip pemilihan gigi penyangga 

gigi tiruan  

49. Evaluasi dan penanggulangan masalah 

pasca pemasangan gigi tiruan 

50. Penentuan indikasi perawatan kelainan 

sendi tempromandibular dan oklusi gigi 

51. Prinsip-prinsip tindakan perawatan 

kelainan oklusi gigi dengan koronoplasti 

52. Prinsip-prinsip tindakan awal perawatan 

TMJ non bedah  

53. Prinsip-prinsip tindakan evaluasi hasil 

perawatan non bedah temporomandibular 

dan oklusi dental 

54. Pengelolaan ketidaknyamanan, rasa sakit 

dan kecemasan pasien dalam pelaksanaan 

perawatan dengan pendekatan 

farmakologik dan non farmakologi  

55. Pemilihan obat dan penulisan resep 

56. Indikasi dan prinsip tindakan  

kegawatdaruratan dental 

57. Prinsip-prinsip tindakan pengelolaan 

kegawatdaruratan akbiat penggunaan 

bahan anestesi lokal dan obat-obatan  

58. Prinsip-prinsip tindakan kerjasama 

terintegrasi secara profesional di bidang 

kedokteran gigi (intradisiplin) 



13 
 

59. Prinsip-prinsip tindakan rujukan di 

bidang kedokteran gigi interdisiplin (inter 

professional collaboration) dan 

intradisiplin 

60. Konsep dasar perilaku pasien 

berkebutuhan khusus  

61. Penilaian tingkat risiko (Risk assesment) 

seluruh penyakit dan kelainan gigi mulut 

berbagai usia untuk menentukan 

prognosis dan rencana perawatan  

 

8 Radiologi 

Kedokteran Gigi 

1. Radiologi Dasar (Aspek legal, biologi 

radiasi, fisika radiasi, proteksi radiasi) 

2. Proyeksi Geometri 

3. Radioanatomi 

4. Teknik Pengolahan Film Sinar X 

5. Teknik Radiografi Intra dan Esktra Oral 

6. Evaluasi kualitas radiograf 

7. Radiodiagnosis penyakit dan kelainan 

oromaksilofasial  

 

9 Psikologi 

Kesehatan 

1. Pengantar psikologi kesehatan  

2. Motivasi,  emosi, thinking, persepsi dan 

atensi  

3. Learning, intelegensi  

4. Individualitas, interpersonal relationship 

5. Psikologi perkembangan dan terapan  

 

10 Ilmu Kesehatan 

Gigi Masyarakat 

1. Konsep dasar sehat arau kesehatan gigi 

mulut dan hubungannya dengan kualitas 

hidup  

2. Faktor determinan sosiodemografi dalam 

bidang kesehatan gigi masyarakat 

3. Faktor risiko dalam kesehatan gigi mulut  

4. Ruang lingkup ilmu kesehatan 

masyarakat dan ilmu kesehatan gigi 

masyarakat 

4. Konsep dasar penilaian masalah 

kesehatan gigi mulut masyarakat (oral 

health needs assessment)  berdasarkan 

pendekatan epidemiologi dan biostatistik  

5. Prinsip dasar dan metode epidemiologi 

oral  

6. Pengukuran atau Indeks  penyakit  gigi 

mulut  

7. Teori perilaku kesehatan dan perubahan 

perilaku  

8. Evaluasi perubahan perilaku kesehatan 

gigi individu dan masyarakat  

9. Perencanaan, implementasi dan evaluasi 

program kesehatan gigi mulut  

10. Strategi promotif preventif dalam 

kesehatan gigi mulut berbasis komunitas 

11. Pengorganisasian sumber daya manusia 

dalam upaya mencapai kesehatan gigi 
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mulut  

12. Komunikasi dalam kesehatan gigi mulut 

masyarakat  

13. Pemberdayaan masyarakat dalam 

mempertahankan kesehatan gigi mulut  

14. Sistem informasi kesehatan, rekam medis 

15. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

program kesehatan gigi mulut masyarakat 

 

11 

 

Ilmu Biostatistik 1. Data  

2. Sampel  

3. Teori  dan distribusi probabilitas  

4. Teori estimasi  

5. Uji hipotesis  

6. Statistika parametrik dan  non-parametrik 

12 Epidemiologi 1. Prinsip dasar epidemiologi  

2. Diagnostic testing (positive and negative 

predictive values) 

3. Measures of disease frequency 

(prevalence and incidence) 

4. Variability and bias (external validity, 

confounding) 

5. Type of epidemiologial studies (cross-

sectional studies, cohort studies, case-

control studies) 

 

13 Metode Penelitian 1. Dasar-dasar penelitian kesehatan dan 

kedokteran gigi 

2.  Perencanaan Penelitian Kesehatan  

( Perumusan Masalah Penelitian,  

Kerangka Konsep, Variabel, dan 

Hipotesis,Teknik Pengambilan Sampel,  

Pengumpulan Data, Alat Ukur)  

3. Pelaksanaan Penelitian Kesehatan 

(Metode Penelitian Deskriptif, Metode 

Penelitian Survei Analitik, Metode 

Penelitian Eksperimen, Metode Penelitian 

Klinik  

4. Pengolahan dan Analisis Data, Penyajian 

dan Laporan Penelitian, Penyajian Data 

 

14 Forensik 

Kedokteran Gigi 

1. Data ante mortem dan post mortem 

2. Identifikasi gigi dan bite mark 

3. Dental Record sesuai DVI 

 

 

Pada program studi S1 FKG UNPAD, bahan kajian yang ada pada tabel 2.2 diberikan 

secara  terintegrasi dengan merujuk kepada tingkat keluasan dan kedalaman berdasarkan Anderson 

(2011) seperti yang telah diuraikan pada butir 2.3.4. Berdasarkan buku penyusunan KPT, 

serangkaian bahan kajian yang diberikan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek 

efektivitas/ketepatan metode pembelajaran disebut dengan Blok.   
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2.4 Struktur Blok/Mata Kuliah 

Struktur mata kuliah pada program studi S1 Pendidikan Dokter Gigi menggunakan Sistem 

Blok. Sistem blok yang digunakan dalam kurikulum pada Prodi S1 FKG UNPAD  adalah suatu 

sistem penyampaian sekelompok bahan kajian yang diberikan secara terintegrasi dalam rangka 

pemenuhan Capaian Pembelajaran (CP) pada KPT  dan Kompetensi sesuai SKDGI.  

Setiap blok dapat mempelajari atau mereview  struktur dan Fungsi Normal, Perubahan 

Patologis, Penentuan Diagnosis  suatu Penyakit atau Kelainan, Terapi berdasarkan prinsip 

pencegahan, Dampak Penyakit pada Individu, Keluarga, dan Masyarakat, dan aspek – aspek 

lainnya  seperti aspek profesionalisme,  aspek epidemologi  dan lain sebagainya.  Struktur 

Kurikulum dengan sistem blok dapat dilihat pada tabel 2.3 

 

Tabel 2.3 Struktur Kurikulum Pendidikan Dokter Gigi (S1)  

 

  SEMESTER GANJIL SEMESTER GENAP 

TAHUN Etika & 

KBLI OKK 

Pengantar Pengantar 

BMS 1 BMS 2 BMS 3 BDS 1 BDS 2 

Basic 

PERTAMA Humaniora Ilmu Kes Ilmu KG Science 

          

TAHUN 

BMS 4 BDS 3 BDS 4 
SKILLS 

LAB 
BMS 5.1 CD 1 DS 1 SKILLS LAB KEDUA 

  

TAHUN  

BMS 5.2 CD 2 DS 2 
SKILLS 

LAB 
CD 3 DS 3 DS4 DRP 

SKILLS 

LAB KETIGA 

  

TAHUN  

DS 5 DS 6 ELEKTIF 

  

SKRIPSI SKRIPSI KEEMPAT OSCE 

    

Menyadari bahwa penyusunan blok  dengan tema penyakit (disease)  dan keterampilan  

klinik (clinical skill) tertentu tidak dapat mengakomodasi seluruh bahan kajian berdasarkan disiplin 

ilmu, maka bahan kajian  yang tidak dapat terintegrasi  dalam blok dapat dibelajarkan tersendiri 

sepanjang pembelajaran setiap Blok berlangsung.   

Sebaran bahan kajian seperti yang diuraikan pada tabel 2.2 diberikan secara terintegrasi, 

terstruktur dan sistematis dengan mempertimbangkan daftar penyakit (lihat daftar penyakit pada 

lampiran 1) dan keterampilan klinik (lihat daftar keterampilan klinik pada lampiran 2). Penentuan 

bahan kajian dalam blok dilakukan secara serial, paralel dan spiral sesuai tahapan dalam proses 

pembelajaran dari tahun pertama sampai tahun keempat.  Penamaan blok sesuai dengan bahan 

kajian utama yang diberikan pada blok tersebut. 

Besarnya sks suatu blok yang terdiri dari kumpulan bahan kajian dari berbagai mata kuliah 

dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang 

dirumuskan dalam sebuah blok  tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran SKS  adalah sebagai 

berikut :  
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1. Tingkat kemampuan yang harus dicapai seperti yang diuraikan pada keempat unsur 

Capaian Pembelajaran 

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai seperti yang diuraikan 

pada unsur Pengetahuan berdasarkan struktur dan dimensi pengetahuan dari Anderson 

(2011)  

3. Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut  

 

Gambaran umum blok dan besaran sks serta rincian mata kuliah beserta  yang mendukung 

blok dapat dilihat pada tabel 2.4. Jumlah keseluruhan beban SKS adalah sebesar 145 sks. 

Tabel 2.4  Sebaran SKS Blok dan Mata Kuliah 

SEBARAN SKS BLOK DAN MATA KULIAH SESUAI KPT DAN CP 

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI (S1) FKG UNPAD 

SEMES

TER 

JML SKS 

PER SEM NAMA BLOK NAMA MATA KULIAH 

SKS 

MK 

          

SEM 1 21 

TPB ( 8 sks) Agama 2 

Pancasila 1 

Kewarganegaraan 1 

Bahasa Indonesia   2 

Bahasa Inggris 2 

Olahraga, Kesenian & Kreativitas 

(OKK) : 3 sks 

Olahraga, Kesenian & 

Kreativitas (OKK) 3 

Pengantar Ilmu Kesehatan : 5 sks Filsafat Ilmu 2 

  Biologi 2 

  Biokimia & biomokuler 1 

Pengantar Ilmu Kedokteran Gigi : 2 

sks 

Pengantar Ilmu Kedokteran 

Gigi 1 

  
Teknologi Informasi dan 

Kedokteran Gigi 1 

Basic Medical Science 1 (BMS 1) : 3 

SKS Anatomi I 1 

Struktur & Fungsi Tubuh : Faal I 1 

(Kerangka, Tulang & Otot) Histologi I 1 

SEM 2 21 

Basic Medical Science 2 (BMS 2) : 3 

SKS Anatomi II 1 

Struktur & Fungsi Tubuh Faal II 1 

(Sistem Sirkulasi, Kardiovaskular, 

Pencernaan) Histologi II 1 

Basic Medial Science 3 (BMS 3) : 4 

SKS Anatomi II 1 

Struktur & Fungsi Tubuh Faal III 2 

(Sistem limfoid, endokrin, 

metabolisme, urinaria) Histologi II 1 

Basic Dental Science 1 (BDS 1) : 4 

SKS Anatomi III 1 

Tumbuh Kembang dentokraniofasial Ortodonsia I 1.5 

  Pedodonsia I 0.5 

  Oral Biologi I 1 



17 
 

Basic Dental Science 2(BDS 2) : 6 

SKS Anatomi III 1 

Tumbuh Kembang Gigi Geligi dan 

Oklusi Ortodonsia I 0.5 

  Pedodonsia I 0.5 

  
Oral-maksilofacial radiologi 

I (OMFR) 0.75 

  Konservasi Gigi I 0.25 

  Oral Biologi I 0.75 

  ITMKG I 2.25 

Basic Science (BS) : 4 sks Fisika 2 

4 SKS Kimia  2 

SEM 3 22 

Basic Medical Science 4 (BMS 4) : 8  

SKS PA I 2 

Basic Medical Science Relevant Mikrobiologi I 2 

 To Clinical Dentistry Parasit 1 

  Farmakologi I 1.75 

  Farmasi 0.75 

  IBM I 0.25 

  Oral Biologi II 0.25 

Basic Dental Science (BDS 3) : 8  

SKS ITMKG I  0.75 

Dental material relevant to hard 

tissue disease ITMKG II 1.25 

  Konservasi Gigi I 0.75 

  Pedodonsia II 0.75 

  Mikrobiologi II 0.5 

  
Oral-maksilofacial radiologi 

I 1.5 

  Oral Biologi III 0.5 

  Ortodonsia I 1 

  Prostodonsia I 1 

Basic Dental Science 4 (BDS 4) : 6  

SKS Oral Biologi III 1.25 

Sistem Stomatognati  Ortodonsia II 0.5 

  
Oral-maksilofacial radiologi 

II 0.25 

      Prostodonsia I 2 

      Pedodonsia II 0.5 

      Periodonsia I 1.5 

SEM 4 20 

Dental Science 1 (DS 1) : 11 SKS Konservasi Gigi II 2 

Infeksi Jaringan Keras Gigi Pedodonsia II  0.75 

& Jaringan Pendukung Pedodonsia III 1.25 

  Periodonsia II  0.5 

  Periodonsia III 1.5 

  IBM II 0.5 

  Farmasi 0.25 

  Farmakologi II 0.25 

  Farmakologi I 0.5 

  
Oral-maksilofacial  

Radiologi II 1.5 

  ITMKG II 0.5 
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  Mikrobiologi II 0.5 

  Ortodonsia II (prakt) 1 

Community Dentistry I (CD 1) : 3 

SKS 

Dasar-dasar kesehatan 

masyarakat, 3 

  dan   

General Public Health + Ethics 

Etika Kedokteran dan 

Hukum Kesehatan   

BMS 5 ( 6 SKS) THT 1 

  Kulkel 1 

  Mata 1 

  Psikologi 1 

  Psikiatri 1 

  Ilmu Gizi 1 

Sem 5 

  Dental Science 2 (DS 2) : 12 SKS IPM I 2 

19 

Kelainan Orofasial Konservasi Gigi  III 1 

dan Bedah Dentoalveolar ITMKG III 0.5 

  
Prostodonsia III (Full 

Denture) 3 

  Pedodonsia  IV 0.25 

  
Oral-maksilofacial  

Radiologi II 0.25 

  IBM I 0.75 

  IBM II 1 

  Anestesi 0.75 

  Farmakologi  I 0.75 

  Farmakologi II 0.75 

  Periodonsia II 1 

    
CD 2 (4 SKS) 

Epidemiologi, Biostatistik, 

Demografi 4 

    
Perencanaan Program Kesehatan 

Gigi dan Manajemen Kesehatan    

    BMS 5 ( 3 SKS) Klinpat 1 

      Ilmu Kesehatan Anak 1 

      IPD 1 

Sem 6 18 

  IBM III 1.5 

Dental Science 3 (DS 3)  Trauma & 

Kegawatdaruratan Anestesi 0.25 

(11 sks) 

Oral-maksilofacial 

Radiologi III 0.25 

  Ilmu Bedah 2 

  Neurologi 1 

  Pedodonsia V 0.75 

  Konservasi Gigi IV 1 

  Prosto II (CB) 2 

  Periodonsia III 0.75 

  IPM II 1.5 

Dental Science 4 (DS 4) : 2 SKS Oromaksilofacial Forensik 2 

Community Dentistry  3 (4 SKS) 

Pendidikan Kesehatan 

Masyarakat 4 

Implementasi & Evaluasi Program 

Kesehatan Gigi 

Ilmu Kedokteran Gigi 

Pencegahan   
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DRP (1 SKS) Dental Research Program 1 

Sem 7 19 Dental Science 5 (DS 5) : 5 SKS IBM IV 1 

    Neoplasma & Pedodonsia IV 1.25 

    Kongenital 

Oromaksilofacial  Radiologi 

IV 0.5 

      IPM II 0.5 

      Konservasi Gigi V 1.5 

      Oral Biologi III 0.25 

    Dental Science 6 (DS 6) : 5  SKS Konservasi Gigi V 1.5 

    Rehabilitative and Pedodonsia IV 0.5 

    Esthetics Dentistry Ortodonsia II 1.5 

      Periodonsia IV 0.75 

      ITMKG III 0.75 

    Community Dentistry (CD) 4 

Manajemen Praktik & Etika 

Profesi 4 

    KKN (3 SKS) KKN  3 

    

Elektif (2 sks) Dental Fotografi, 

Multimedia, Kewirausahaan, 

Riset, Kepemimpinan 

2 

Sem 8 5 Karya Tulis (5 SKS) Skripsi 5 

Jumlah 145     145 

 

Matriks Keterkaitan capaian pembelajaran, bahan kajian dan blok dapat dilihat pada tabel 

2.5 dan 2.6 Adapun rincain keterkaitan capaian pembelajaran, bahan kajian dan blok untuk setiap 

blok semester 1 – 8 dapat dilihat pada lampiran. 

 

Tabel 2.5   Matriks keterkaitan CP (Pengetahuan), Bahan kajian dan Blok 

Pengetahuan Etdok  Hk 

Kes  

Kom 

Kes 

Bio 

medik 

Kedok 

Klinik 

Kedok 

Gigi 

Dasar 

Kedok 

Gigi 

Klinik 

Rad Psi 

kes 

IKGM Epid Bio 

stat 

Metpen Forensik  

BMS 1    V           

BMS 2    V           

BMS 3    V           

BMS 4    V   V        

BMS 5     V          

BDS 1      V         

BDS 2      V         

BDS 3      V V V       

BDS 4      V V        

DS 1      V V V       

DS 2      V V V       

DS 3      V V V       

DS 4      V V V      V 

DS 5      V V V       

DS 6      V V V       

CD 1 V V V       V     

CD 2          V V V   

CD 3   V      V V     

CD 4 V V        V     

DRP             V  
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Tabel 2.6  Matriks keterkaitan CP (Keterampilan Khusus) dengan Blok  

Keterampilan Khusus B

M

S 
1 

B

M

S 
2 

B

M

S 
3 

B

M

S 
4 

B

M

S 
5 

B 

D 

S 
1 

B 

D 

S 
2 

B 

D 

S 
3 

B 

D 

S 
4 

D

S

1 

D 

S 

2 

D 

S

3 

D 

S  

4 

D 

S  

5 

D 

S  

6 

C 

D 

2 
 

C 

D 

3 

C 

D 

4 

Mampu melakukan anamnesis secara mandiri 

dengan menggali riwayat pasien (riwayat 
keluarga dan psikososial ekonomi, riwayat 

kepenyakitan dan pengobatan, riwayat perawatan 

gigi mulut, perilaku) yang relevan dengan  
keluhan utama melalui metode komunikasi 

efektif terhadap pasien simulasi. 

       v  v v v v v v v v v 

Mampu melakukan pemeriksaan fisik umum dan 

sistem stomatognatik yang meliputi pemeriksaan 
ekstra dan intra oral secara mandiri pada pasien 

simulasi dengan akurat serta mampu menetapkan 

pemeriksaan penunjang sesuai indikasi dan kode 

etik 

v       v  v v v v v v v v v 

Mampu mencatat hasil pemeriksaan dalam rekam 

medik yang komprehensif untuk keperluan 
identifikasi odontologi forensik  sesuai dengan 

Disaster Victim Identification (DVI) sebagai 

bahan untuk menentukan rencana perawatan gigi 
mulut secara kelompok 

            V      

Mampu menegakkan diagnosis awal, diagnosis 

banding, diagnosis akhir dan  menetapkan 
prognosis kelainan atau penyakit gigi mulut 

secara teoritis berdasarkan patogenesis dengan 

mempertimbangkan derajat resiko penyakit 
melalui interpretasi, analisis, dan sintesis data 

kasus sesuai standar klasifikasi penyakit 

internasional (International Classification of 
Diseases) secara mandiri 

       v  v v v v v v  v  

Mampu menyusun rencana perawatan gigi mulut  

berdasarkan analisis data kasus sesuai konsep 

kedokteran gigi klinik, kedokteran gigi 
pencegahan, kedokteran gigi dasar, kedokteran 

klinik dan ilmu biomedik yang relevan dengan 

mempertimbangkan siklus hidup pasien dan 
kondisi sosio-budaya secara mandiri 

       v  v v v v v v v v V 

Mampu membuat keputusan dan melakukan  

perawatan gigi mulut pada manekin secara 
mandiri sesuai dengan metode dan prosedur baku 

dibawah bimbingan dosen. 

       v  v v v v v v    

Mampu memilih dan mendemonstrasikan 
penggunaan  material, peralatan, dan teknologi 

kedokteran gigi untuk perawatan gigi mulut pada 

panthom dan/atau pasien simulasi sesuai indikasi 
secara mandiri 

      v v v v v v v v V    

Mampu mendemonstrasikan cara mengendalikan 

rasa nyeri, takut dan kecemasan dengan 

pendekatan farmakologik dan/atau non 

farmakologik secara mandiri. 

   v      v V        

Mampu  membuat kajian secara mandiri 

permasalahan bidang kedokteran gigi pada pasien 
atau masyarakat, dan mengusulkan alternatif 

solusi yang inovatif dengan pendekatan evidence-

based dentistry yang bisa 
dipertanggungjawabkan secara akademik. 

               v v V 

Mampu mendemonstrasikan pengelolaan praktik 

dan lingkungan kerja yang ergonomik dengan 

menerapkan prinsip manajemen kesehatan 
termasuk keselamatan kerja, kontrol infeksi  dan 

konsep green dentistry secara mandiri atau 

kelompok. 

                 V 

Mampu mengambil keputusan medik  

berdasarkan data kasus untuk merujuk pasien 

kepada sejawat dan/atau penyelenggara 
kesehatan lain berdasarkan standar prosedur 

operasional secara mandiri. 

       v  v v v v v v   V 

Mampu merancang, mendemonstrasikan dan 
mengevaluasi upaya promosi kesehatan dan 

pencegahan penyakit gigi  mulut masyarakat 

secara kelompok. 

              v v v  
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Mampu mendemonstrasikan cara mengelola 

perilaku pada pasien simulasi dengan 
menerapkan prinsip manajemen perilaku secara 

mandiri dan kelompok. 

       v  v v v v v v v v V 

Mampu melakukan kolaborasi  antar profesi 

kesehatan dalam mengelola kesehatan pasien 
simulasi secara kelompok 

                V V 

Mampu mendemonstrasikan cara 

mengidentifikasi dan tindakan medik pada 
manekin  sesuai dengan prosedur bantuan hidup 

dasar (basic life support) dan kegawatdaruratan 

dental terbatas secara mandiri dan kelompok. 

             v     

 

2.5 Prinsip dan Metode Pembelajaran 
 

Kurikulum yang digunakan pada  prodi S1 adalah  Kurikulum Perguruan Tinggi  yang 

mengacu kepada Capaian Pembelajaran (CP)  dan berorientasi kepada Standar Kompetensi Dokter 

Gigi Indonesia (terlampir). Keempat komponen capaian pembelajaran dan 6 Domain Standar 

Kompetensi terangkum dalam sebaran bahan kajian yang diberikan secara integrasi dalam suatu 

blok dari semester 1 sampai dengan semester 8. 

 Blok adalah satuan area/wadah untuk mencapai kompetensi/capaian pembelajaran dengan 

menggunakan kuliah, diskusi tutorial 7 jumps, praktikum, simulasi keterampilan klinik, praktikum 

lapangan  dan aktivitas pembelajaran lainnya sebagai metode pembelajaran.  

Prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran pada prodi S1 FKG UNPAD adalah 

sebagai berikut : 

1. Interaktif  

Pembelajaran dilakukan secara dua arah (terdapat interaksi antara dosen dan mahasiswa). 

2. Holistik 

Pembelajaran secara menyeluruh dan berorientasi pada kuratif rehabiliatif dengan tidak 

mengesampingkan upaya promotif dan preventif  

3. Integratif 

Adanya integrasi antar mata kuliah. Integrasi dapat dilakukan secara horizontal maupun 

vertikal. 

4. Saintifik 

Pembelajaran menuntut bukti ilmiah (evidence based dentistry) 

5. Kontekstual 

Sesuai dengan realiata/kenyataan, berpusat padapasien, berorientasi pada komunitas dan 

berbasis pada masalah. 

6. Tematik 

Integrasi mata kuliah membentuk tema yang dapat didiskusikan oleh mahasiswa. 

7. Efektif 

Dilakukan secara tepat dan menghasilkan output yang dapat diandalkan/lulusan yang kompeten 

(berbasis kompetensi). 
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8. Kolaboratif 

Adanya kolaborasi antar mahasiswa dalam diskusi/pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning). 

9. Student Centered Learning 

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk aktif mencari informasi yang 

saintifik (belajarmandiri/independent learning).  SCL merupakan suatu metode  pembelajaran 

yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.  

Dalam menerapkan konsep Student Centered Learning, peserta didik diharapkan sebagai 

peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinitiatif 

untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat 

menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan 

kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya. Dalam batas-batas tertentu peserta didik 

dapat memilih sendiri apa yang akan dipelajarinya. SCL merupakan suatu metode pembelajaran 

yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik yang aktif, mandiri,memotivasi untuk 

belajar sepanjang hayat, bertanggung jawab atas pembelajarannya dan memiliki jiwa 

kewirausahaan. 

Ciri pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa secara skematik dapat diikuti pada Gambar 2  

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Ciri Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa (KPT, 2016) 

 

Metode / model pembelajaran bisa berupa: kuliah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap blok mata kuliah dapat menggunakan satu atau 

gabungan dari beberapa metode pembelajaran.  
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2.6 Bentuk Pembelajaran 
Prodi S1 FKG UNPAD menggunakan bentuk pembelajaran: kuliah, praktikum, simulasi, 

praktikum lapangan, pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dengan metode 7 

jumps.  

Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan 

mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga 

mahasiswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan 

sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah (Ward, 2002). PBL digunakan guna 

merangsang mahasiswa untuk berpikir secara kritis, analitis, memiliki keterampilan, pengetahuan, 

dan sikap yang baik. PBL dicirikan oleh pembelajaran dengan penggunaan skenario yang disusun 

secara seksama dengan integrasi berbagai disiplin ilmu berdasarkan suatu tema pembelajaran 

tertentu untuk menginisiasi dan menstimulasi pembelajaran mahasiswa melalui diskusi dalam suatu 

kelompok kecil, dengan difasilitasi oleh seorang tutor.  

Prinsip utama dalam proses pembelajaran melalui PBL : (1) konstruktif ; (2) dimotori oleh 

keinginan dari dalam diri sendiri ; (3) kontekstual dan ; (4) Pembelajaran terjadi dalam suatu proses 

kolaborasi . PBL   berpusat pada aktivitas belajar mandiri mahasiswa, terstruktur dengan baik, 

berdasarkan masalah, terintegrasi, dan pendekatan klinis yang lebih dini. Dalam PBL, dikenal 

istilah tutorial yang merupakan inti dari penerapan PBL. Tutorial berbentuk seperti diskusi 

kelompok kecil dimana mahasiswa dan tutor memiliki peran masing-masing yang harus 

dilaksanakan demi kelangsungan diskusi. 

Tutorial terdiri dari sekelompok mahasiswa dalam kuantitas kecil (10-12 orang) dan 

seorang instruktur atau tutor. Diskusi tutorial sebaiknya dapat mencapai kondisi deep learning. 

Kondisi tersebut dapat dicapai dengan adanya efektivitas kelompok tutorial. Kelompok tutorial 

yang aktif dicirikan dengan dinamika kelompok yang baik, tutor yang mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik, partisipasi aktif semua mahasiswa dalam kelompok tersebut dan kualitas 

skenario yang baik sebagai trigger material sehingga dapat memotivasi belajar. Tutor berfungsi 

sebagai learning facilitator. Untuk mensukseskan tutorial, mahasiswa berkomunikasi secara aktif, 

mendengarkan satu sama lain, berpartisipasi secara aktif, memiliki minat terhadap kelompok, dan 

keterlibatan semua mahasiswa dalam satu kelompok sangatlah penting. 

PBL pertama kali diperkenalkan oleh Faculty of Health Sciences of McMaster University 

di Kanada pada tahun 1966 . Kemudian pada tahun 1976, Maastricht Faculty of Medicine di 

Belanda menyusul sebagai institusi pendidikan kedokteran kedua yang mengadopsi PBL. Kekhasan 

pelaksanaan PBL di Maastrich terletak pada pengenalan keterampilan medik sejak awal dimulainya 

program pendidikan. Dalam tutorial PBL, dikenal suatu metode yang dinamai The Seven Jumps 

atau Seven Jumps Method (SJM). SJM merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh 

Gijselaers  (1995)  sebagai  metode  pembelajaran untuk  tutorial  calon dokter pada University of 
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Limburg-Maastricht. Sesuai dengan namanya, pada  metode  ini  terdapat  tujuh langkah  

pembelajaran  yang  harus  dilakukan oleh mahasiswa.  

Di FKG UNPAD, metode PBL mulai digunakan pada tahun 2003 pada mahasiswa 

program Kelas Pengantar Berbahasa Inggris (KPBI) . Saat ini, metode PBL yang digunakan pada 

prodi S1 FKG UNPAD adalah The Seven Jumps Methods of Tutorial. 

 

2.6.1 The Seven Jumps Methods of Tutorial 
Metode The Seven Jump adalah sebuah metode PBL (Problem Based Learning) yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk menganalisa dan memecahkan sebuah kasus. Metode 

ini merupakan langkah yang dinamis tetapi tetapi memerlukan keseimbangan dan keserasian agar 

tujuan belajar dapat tercapai.  

Langkah-langkah  The Seven Jumps Methods of Tutorial  adalah sebagai berikut : 

1. Clarify Unfamiliar Terms (Menjelaskan terminology yang belum difahami) 

a. Mahasiswa mengidentifikasi dan mendefinisikan kata-kata, istilah, konsep yang ada 

dalam skenario yang belum dipahami dengan baik berdasarkan pengetahuan awal 

(prior knowledge) dan  kamus umum dan kamus kedokteran. 

b. Mahasiswa mengutarakan secara jujur tentang apa yang belum diketahuinya  

c. Kata-kata, istilah, konsep yang ada dalam skenario yang belum dipahami dengan baik 

ditulis dalam  terminology  yang ada pada kolom seven jumps  

2. Problems Identification (Identifikasi Masalah) 

a. Problem atau masalah bisa  berupa  fakta atau fenomena 

b. Masalah  yang ada dalam skenario diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas 

c. Perbedaan perspektif dalam menilai masalah mungkin dapat terjadi 

d. Tutor mendorong seluruh anggota kelompok untuk memberi kontribusi dalam diskusi. 

e. Identifikasi masalah yang merupakan pendapat seluruh anggota kelompok ditulis 

dalam kolom identifikasi masalah 

3. Brainstorm Possible Hypothesis  

a. Mahasiswa mencoba membuat formulasi, berdiskusi tentang berbagai kemungkinan 

yang sesuai dengan masalah. 

b. Tutor  mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan mahasiswa dalam 

mempelajari pokok bahasan yang telah dirumuskan pada langkah identifikasi masalah 

c. Mahasiswa membuat kesimpulan  sementara (hipotesis) untuk menjelaskan 

permasalahan dan adanya kemungkinan masalah lainnya dalam scenario 

d. Hipotesis merupakan dasar pemikiran tanpa asumsi benar / salah, atau sebagai langkah 

awal untuk mencari informasi lebih lanjut. 

e. Mencatat seluruh hipotesis yang ada pada kolom hipotesis 
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4. Arrange Explanations into Mechanism  

Dalam pembuatan mekanisme, mahasiswa diharapkan dapat berproses  secara aktif dan 

merestrukturisasi pengetahuan yang ada. Pada tahap ini mahasiswa merinci masalah dan 

membandingkannya dengan hipotesis yang sudah dikembangkan apakah sudah cocok atau 

belum. Mekanisme berupa pengorganisasian penjelasan terhadap masalah yang ditulis secara 

skematik. 

Informasi tambahan (more info) bisa dituliskan dalam kolom tsb untuk melengkapi proses 

pembuatan mekanisme agar sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam kolom I 

don’t know , mahasiswa  dapat mengumpulkan segala hal yang tidak dipahami selama proses 

diskusi namun tidak terkait langsung dalam permasalahan yang ada. Hal ttersebut perlu 

diulas/dipelajari agar dapat membedakan antara masalah yang sebenarnya dengan masalah 

yang diduga hampir sama (DD) namun tidak dipresentasikan. 

5. Defining Learning Issue 

a. Kelompok menyusun beberapa tujuan belajar.  

b. Tujuan pembelajaran harus dirinci dan lengkap sesuai dengan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

c. Tutor mendorong mahasiswa agar inti tujuan belajar menjadi lebih fokus, tidak terlalu 

lebar atau superficial serta dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia. 

d. Beberapa mahasiswa mungkin mempunyai tujuan belajar sendiri (ekstra) karena 

kebutuhan atau kepentingan mereka sendiri. 

Catatan : Setiap mahasiswa harus mempelajari seluruh sasaran belajar yang telah 

disepakati (tidak dibenarkan membagi tugas).  

6. Information Gathering : Private Study 

a. Dapat berupa kegiatan mencari informasi di buku, internet, computerized literarure 

search, jurnal, bertanya kepada pakar, dsb. 

b. Hasil kegiatan tersebut dicatat oleh masing-masing anggota kelompok (student’s 

individual notes), termasuk sumber belajarnya. Usahakan sumber pustaka masing-

masing mahasiswa berbeda. 

c. Hasil tersebut didiskusikan pada step 7. 

7. Synthesize and Test Acquired Informations (Reporting Phase) 

a. Masing-masing anggota sudah siap berdiskusi setelah belajar beberapa literatur 

maupun sumber belajar lainnya. 

b. Tujuannnya mensintesis apa yang telah dipelajari, kemudian mendiskusikan kembali. 

c. Mahasiswa bisa menambahkan, menyanggah, bertanya, komentar terhadap referensi. 

d. Kelompok membuat analisis lengkap tentang masalah yang ada dan membuat laporan 

tertulis. 
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e. Bila ada kesulitan yang tidak bisa terpecahkan dicatat dan ditanyakan dalam diskusi 

dengan pakar / narasumber. 

 

  Kolom-kolom Seven Jumps 

Terminologi Problems Hypothesis 
Mechanis

m 

More 

Info 

I don’t 

know 

Learning 

Issue 

 

2.6.2 Proses Tutorial  
Diskusi tutorial sebagai fokus utama proses Kegiatan Belajar Berdasar Masalah (PBL) 

melibatkan tutor sebagai fasilitator dan peran aktif dari mahasiswa. Teknis pelaksanaan diskusi 

tutorial adalah sebagai berikut : 

a. Kelas dibagi menjadi kelompok kecil (8 - 12 mahasiswa) dan dibimbing oleh tutor.  

b. Untuk setiap skenario, dipilih ketua kelompok dan sekretaris. 

c. Setiap skenario didiskusikan dalam dua kali tutorial, apabila kasus bersifat progressive, 

maka pertemuan tutorial dapat berlangsung hingga 3 x pertemuan 

d. Pada tutorial I langkah 1- 5 serta pada pada tutorial II langkah 7  dilaksanakan selama 3 

jam. 

e. Mahasiswa dihadapkan pada suatu skenario yang berisi masalah-masalah yang dapat 

memacu mahasiswa untuk mendapatkan informasi ilmiah.  

f. Mahasiswa mencari kata kunci/istilah penting dalam setiap skenario serta berusaha 

menggali pertanyaan/masalah sebanyak mungkin.  

g. Setiap mahasiswa berusaha memecahkan masalah dengan mencari dasar-dasar ilmiah, 

mengumpulkan data-data/informasi yang sesuai yang membantu meningkatkan 

pemahaman dan penerapan konsep-konsep dasar yang ada.  

a. Pada saat kegiatan tutorial, mahasiswa tidak mengetahui tujuan pembelajaran dari setiap 

masalah yang dihadapi dan bersepakat bagaimana cara/metode untuk mencapai tujuan 

tersebut.  Sebelum proses tutorial, mahasiswa mempelajari pokok bahasan yang telah 

disampaikan oleh koordinator blok. 

b. Mahasiswa belajar bagaimana bekerja sama sebagai suatu tim, saling membantu dan 

belajar dari tugas-tugas yang diberikan.  

c. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, mahasiswa bisa mendapatkan 

informasi lain dengan mengikuti temu pakar.  

Dalam PBL juga dikenal dengan istilah kuliah pakar dan pelaksanaan pleno. Kuliah pakar 

biasanya diberikan setelah semua skenario dalam blok terbahas. Pakar membahas 

mengenai kasus atau latar belakang keilmuan yang berhubungan dengan skenario. 
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2.6.2.1 Tutor  
Tutor memiliki peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran dan harus berinteraksi 

intensif dengan mahasiswa. Bekal seorang tutor adalah sebagai berikut:  

a. dasar pendidikan mengenai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tutorial 

b. memahami  cara belajar secara kelompok  

c. memahami penilaian belajar dalam proses tutorial  mengenai dasar penilaian, metode penilaian 

dan alat evaluasi  

d. memahami sumber belajar mengenai dasar-dasar sumber belajar, cara pemakaian atau 

rancangan sumber belajar, ketrampilan manajerial dan rancangan kurikulum  

e. memiliki ketrampilan menolong mahasiswa untuk memacu pemecahan masalah kelompok dan 

belajar kritis, lebih efisien, serta dapat melakukan evaluasi dan koordinasi.  

 

Tutor memiliki tugas utama sebagai berikut : 

a. Memfasilitasi jalannya diskusi selama proses diskusi tutorial  dengan bertindak sebagai 

fasilitator  

b. Tidak berperan sebagai pakar atau memberi kuliah/mini lecture 

c. Tidak menyalahkan atau membenarkan pendapat mahasiswa  

d. Memastikan tujuan pembelajaran / learning objective tercapai  

e. Memfasilitasi proses diskusi tutorial langkah 1 - 7  

f. Menilai sikap, perilaku, kesiapan dan ketrampilan komunikasi mahasiswa dalam diskusi 

pada rubrik penilaian 

g. Menugaskan mahasiswa untuk membuat laporan tertulis kelompok (step 7) untuk diserahkan 

ke nara sumber melalui sekretariat Blok.  

h. Memberikan feedback kepada mahasiswa dan coordinator Blok 
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2.6.2.2 Tugas mahasiswa dalam diskusi tutorial 
 Dalam diskusi tutorial, tugas mahasiswa adalah sebagai berikut : 

a. Membaca dan memahami skenario yang diberikan dengan cermat, sehingga mampu 

menentukan masalah apa yang sedang dihadapi.  

b. Menetapkan prioritas masalah yang dihadapi  

c. Mengemukakan secara aktif  dan kritis, pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang 

kemungkinan penyebab masalah tersebut dan kemungkinan jalan keluarnya.  

d. Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.  

e. Membuat kesimpulan tentang apa yang telah didiskusikan  

f. Melakukan recheck tentang apa yang telah didiskusikan dengan referensi yang dapat 

dipercaya atau pendapat pakar  

g. Aktif dan terampil mengemukakan pendapat dan gagasan  

h. Menyampaikan pendapat dengan disertai argumentasi  yang mudah dipahami  

i. Bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan 

j. Bekerja sama dengan anggota lain untuk menggali informasi & sumber yang diperlukan  

k. Mengutarakan pendapat dg menghormati prinsip saling menghargai  

l. Mendengarkan secara aktif ketika anggota lainnya mengutarakan pendapat  

m. Memilih ketua (chairman) dan sekretaris (scriber)  

Tugas ketua kelompok : 

a. Menyusun tempat duduk sehingga semua peserta dapat saling bertatap muka  

b. Menetapkan aturan tutorial dalam kelompok  

c. Memimpin jalannya tutorial 

d. Bersama tutor, mendorong agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif  

e. Bersama tutor, menyeimbangkan partisipasi anggota kelompok  

f. Menjaga efektifitas diskusi dan alokasi waktu pada setiap langkah  

g. Ikut berperan rangkap sebagai anggota dan berpartisipasi aktif dalam diskusi 

Tugas Sekretaris :  

a. Mendengarkan diskusi dan mencatat ide dan konsep yang muncul dengan efektif  

b. Menyusun catatan sesuai kategori ide dan konsep  

c. Menyampaikan hasil catatan kepada kelompok untuk memastikan semua ide dan  konsep telah 

terdokumentasi  

d. Berpartisipasi aktif mengutarakan pendapat tanpa melupakan tugas mencatat 

e. Menggarisbawahi ide dan konsep yang penting 

f. Berpartisipasi aktif dalam diskusi  
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2.6.3 Metode pembelajaran keterampilan klinis (Skills Lab) 
Capaian pembelajaran mencakup 4 komponen  secara terintegrasi yaitu pengetahuan, 

keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap. Penguasaan keterampilan klinik merupakan 

elemen yang penting dari mutu profesional lulusan pendidikan tinggi  kedokteran gigi. Metode yang 

digunakan pada pembelajaran  keterampilan klinik pada tahap sarjana kedokteran gigi   diantaranya 

adalah skills lab. 

Seringkali suatu institusi pendidikan profesi  berhasil memberikan pengetahuan berupa teori 

atau konsep (declarative knowledge) yang memadai pada peserta didiknya, tetapi kurang dalam 

memberikan bekal keterampilan (prosedural knowledge) dan perkembangan sikap yang dibutuhkan. 

Keterampilan klinik merupakan salah satu capaian pembelajaran dan  kompetensi pokok yang harus 

ada pada seorang dokter/dokter gigi. Hasil penelitian  di bidang pendidikan kedokteran  menunjukkan 

bahwa beberapa pengajar di lingkungan klinik merasakan kemampuan clinical reasoning dan retensi 

peserta didik terhadap masalah pengetahuan dasar  ketika menghadapai kasus riil sangat kurang.  Oleh 

karena itu dalam proses pembelajaran pada institusi pendidikan kedokteran, kegiatan pemahiran 

keterampilan klinik dalam bentuk simulasi atau yang dikenal dengan Skills Lab merupakan hal yang 

sangat penting dan mendasar.  

Kegiatan Skills Lab pada Prodi S1 FKG UNPAD dikenal dengan Sistem Pelatihan 

Keterampilan Klinik Terpadu (SPKKT). Beberapa keterampilan kinis yang dapat disimulasikan dalam 

bentuk SPKKT diantaranya adalah keterampilan : 

a. History taking skills  

b. Physical examination skill 

c. Diagnostic skills 

d. Decision making skills  

e. Communication skills 

f. Health and safety  

g.  Patient management 

h. Administrative skills 

i. Documentation skills 

Kegiatan  skills lab  dilakukan setelah ada pelatihan dosen sebagai instruktur  skills lab yang 

dikenal dengan  Dosen Pemandu Keterampilan Klinik Terpadu (DPKKT).  Uraian berikut merupakan 

teknis pelaksanaan simulasi keterampilan klinik terpadu yang diadakan di ruang SPKKT (Sistem 

Pelatihan Keterampilan Klinik Terpadu).  

 

Sesi I : pendahuluan  DPKKT (maksimal 15 menit) 

DPKKT mengenalkan diri, mengabsen mahasiswa serta menjelaskan kasus dan ruang lingkup 

pembelajaran sesuai dengan modul yang telah diberikan kepada mahasiswa dan DPKKT . Kemudian 
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DPKKT  mendemontrasikan keterampilan termasuk menjelaskan prosedur,  alat dan bahan yang 

digunakan. 

Sesi II : pelatihan keterampilan (maksimal 155 menit) 

Mahasiswa melakukan pelatihan keterampilan diantara mereka dan  DPKKT mengamati serta mela 

kukan penilaian pada rubrik manual atau digital. DPPKT menjelaskan secara aktif dan mengoreksi 

segala kesalahan yang terjadi selama mahasiswa melakukan sesi pelatihan keterampilan. Pada sesi ini 

mahasiswa menarasikan/memverbalkan keterampilan tersebut langkah demi langkah, sehingga 

DPKKT bisa mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami dan mengingat setiap langkah 

keterampilan yang akan dilakukan. Pada sesi ini mahasiswa juga akan dibantu mengingat untuk 

melakukan langkah selanjutnya. Mahasiswa juga dapat melakukan / mendemonstrasikan 

/mensimulasikan   keterampilan tersebut.  

Sesi III :  Feed back(10 menit) 

DPKKT  membuat catatan pada akhir pelatihan keterampilan  dan disampaikan sebagai feed back 

kepada mahasiswa dan untuk disampaikan pada koordinator SPKKT. 

 

2.7 Program Pembelajaran  
Program pembelajaran disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS). Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang 

dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran (CP)  

yang ditetapkan. Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar 

memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada 

kepentingan kegiatan dosen mengajar. 

                 RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  RPS paling sedikit memuat :  

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu 

2. Capaian pembelajaran   

CP yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran  yang dibebankan pada 

blok/mata kuliah ini,  bisa terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan 

pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran  yang telah dirumuskan dalam dokumen 

kurikulum ini dapat dibebankan kepada beberapa blok/mata kuliah, sehingga CP yang 

dibebankan kepada suatu blok/mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi 

kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CP 

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan 

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi pada 

pemenuhan CP yang dibebankan, atau merupakan jabaran dari CP yang dirancang untuk 

pemenuhan sebagian dari CP . 
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4. Skenario sebagai triger kasus 

Apabila pencapaian kemampuan akhir menggunakan diskusi tutorial sebagai metode 

pembelajarannya, maka perlu melampirkan skenario 

5. Bahan kajian dan muatan pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 

Merupakan materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak dicapai. 

Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku ajar atau 

modul atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu laman sehingga mahasiswa dapat 

mengakses dengan mudah. Materi pembelajaran ini merupakan uraian dari bahan kajian bidang 

keilmuan (IPTEKS) yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen program 

studi. Materi pembelajaran dalam suatu mata kuliah dapat berisi bahan kajian dengan berbagai 

cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian, tergantung konsep bentuk mata 

kuliah atau modul yang dirancang dalam kurikulum. Bila mata kuliah disusun berdasarkan satu 

bidang keilmuan maka materi pembelajaran lebih difokuskan (secara parsial) pada pendalaman 

bidang keilmuan tersebut, tetapi apabila mata kuliah tersebut disusun secara terintergrasi (dalam 

bentuk modul atau blok) maka materi pembelajaran dapat berisi kajian yang diambil dari 

beberapa cabang/ranting/bagian bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat 

mempelajari secara terintergrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian. 

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL yang dirumuskan dalam 

kurikulum. 

Apabila bahan kajian dan muatan pembelajaran diberikan melalui metode diskusi tutorial, maka 

bahan kajian akan tercakup dalam buku pemandu tutor 

6. Metode pembelajaran 

Metode / model pembelajaran bisa berupa: diskusi kelompok, simulasi, pembelajaran berbasis 

masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari 

beberapa metode pembelajaran. 

7. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran 

Waktu merupakan takaran waktu sesuai dengan beban belajar mahasiswa dan menunjukan kapan 

suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Waktu dalam satu semester yakni mulai minggu ke 1 

sampai ke 16 (bisa 1/2/3/4 mingguan) dan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan 

pada tiap tahap kegiatan pembelajaran. Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran 

didasarkan pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata mahasiswa dapat 

mencapai kemampuan yang telah ditetapkan melalui pengalaman belajar yang dirancang pada 

tahap pembelajaran tersebut. 

8. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan 

oleh mahasiswa selama satu semester 
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Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan 

oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dipilih 

agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan 

pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan asesmen proses dan hasil belajar 

mahasiswa 

9. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah 

tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas 

kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam proses (%) yang menunjukkan 

prosentase keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata 

kuliah. RPS dapat disusun dalam bentuk tabel seperti contoh pada gambar 3  

10. Daftar referensi yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2   Contoh RPS 

 

Setiap blok memiliki  RPS dengan deskripsi  umum blok sebagai berikut :  

Mata Kuliah Tahapan Persiapan Bersama (MK TPB)  

Blok TPB bertujuan agar mahasiswa memiliki etika, kewarganegaraan dan karakter baik yang 

diwujukan dalam sikap religius, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta menghargai 
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keragaman ; memiliki kemampuan bahasa, berkomunikasi inter dan antar profesi serta  kemampuan 

literasi ; berfikir kritis dan analisis serta mampu jadi pembelajar sepanjang hayat ; memiliki kesehatan 

dan gaya hidup yang baik serta memiliki kepemimpinan, kewirausahaan dan inovasi. 

MK TPB terdiri atas : 

1. Etika dan Humaniora meliputi Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan 

2. Bahasa meliputi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

3. Keterampilan Belajar & Literasi Informasi (KBLI)  

4. Olahraga, seni dan kreativitas 

Mata Kuliah Pengantar Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Gigi 

Blok ini terdiri dari mata kuliah pengantar sebagai pengantar ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran 

gigi yang  terdiri atas : 

1. Biologi Medis 

2. Biokimia dan biomolekuler 

3. Filsafat ilmu kesehatan 

4. Pengantar ilmu kedokteran gigi 

 

Mata Kuliah Program Studi (MK Prodi) 

Blok MK Prodi merupakan mata kuliah yang diberikan oleh program studi pendidikan dokter gigi 

meliputi : 

1. Basic Medical Science – 1 (BMS 1) 

Blok Basic Medical Science – 1  bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari dan 

menerapkan berbagai ilmu mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia. Blok ini mempelajari 

kerangka otot, saraf dan pernafasan dalam sistem tubuh manusia  secara makroskopis dipelajari 

dalam anatomi, secara mikroskopis dipelajari dalam histologi dan secara fungsi dipelajari dalam 

fisiologi.  Blok ini didasari oleh: ilmu faal, anatomi tubuh manusia, dan  histologi. 

2. Basic Medical Science – 2 (BMS 2)  

Blok Basic Medical Science – 2 bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari dan 

menerapkan berbagai ilmu mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia.  Blok ini mempelajari 

struktur makroskopis, mikroskopis dan fungsi darah, myeloid serta cairan tubuh yang didasari oleh 

Anatomi, Imu Faal dan Histologi 

3. Basic Medical Science – 3 (BMS 3)  

Blok Basic Medical Science – 3  bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari dan 

menerapkan berbagai ilmu mengenai  struktur makroskopis dan mikroskopis organ limfoid, 

endokrin, konsep respon imun, fungsi dan mekanisme horman, suhu dan metabolisme. Blok ini 

juga mempelajari struktur makroskopis, mikroskopis dan fungsi ginjal serta sistem urinaria. Ilmu 

yang mendasari blok ini adalah anatomi, histologi dan ilmu faal.  

 



34 
 

4. Basic Medical Science – 4 (BMS 4)  

Blok Basic Medical Science- 4  bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari ilmu 

kedokteran dasar yang relevan dengan ilmu kedokteran gigi klinik meliputi : konsep dasar infeksi, 

inflamasi dan pemulihan jaringan.  Dalam blok ini juga dipelajari perubahan patologi sel dan 

jaringan, gangguan aliran darah, keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit, proses inflamasi dan 

pemulihan jaringan. Blok ini juga mempelajari dasar – dasar  biologi oral , bakteriologi, parasit, 

jamur, konsep dasar farmakologi, konsep dasar antimikroba dan konsep kefarmasian. Selain itu 

dalam blok BMS 4 juga dipelajari mulai diperkenalkan keterkaitan ilmu kedokteran dasar dengan 

ilmu  kedokteran gigi klinik khususnya dalam ilmu bedah mulut.  Ilmu yang mendasari blok ini 

adalah Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Ilmu Bedah Mulut, Oral Biologi, 

Farmakologi dan Farmasi. 

5. Basic Medical Science – 5 (BMS 5)  

Blok Basic Medical Science-  5 bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari ilmu 

kedokteran klinik yang berhubungan dengan kedokteran gigi meliputi Ilmu THT, Kulit dan 

kelamin, Mata, Neurologi, Ilmu Bedah, Psikiatri, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Penyakit Dalam, 

Patologi Klinik dan Psikologi. 

6. Basic Dental Science- 1 (BDS 1)  

Blok Basic Dental Science bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari dan 

menerapkan berbagai ilmu mengenai tumbuh kembang dentomaksilokraniofasial, anatomi gigi, 

ilmu dan teknologi material kedokteran gigi dan fungsi stomatognatik. Blok ini didasari oleh ilmu 

anatomi gigi, ortodontik, pedodontik, prostodontik, periodontik, bedah mulut, biologi mulut, ilmu 

dan teknologi material gigi dan radiologi dentomaksilofasial.  Blok BDS 1 mempelajari tumbuh 

kembang dentokranifasial meliputi : (1) pertumbuhan dan perkembangan wajah secara normal 

sehingga mahasiswa dapat memahami bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan dapat 

menyebabkan kelainan bawaan ; (2) pertumbuhan dan perkembangan jaringan keras (tulang) 

sebagai pembentuk kranium, kompleks nasomaksila secara normal sehingga mahasiswa dapat 

memahami bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan kranium serta kompleks 

nasomaksila bisa menyebabkan kelainan bawaan pada wajah ; (3) pertumbuhan &  perkembangan 

mandibula dan TMJ secara normal serta anatomi dan fisiologi TMJ sehingga mahasiswa dapat 

memahami kelainan-kelainan lainnya akibat adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan 

mandibula. Ilmu yang mendasari BDS 1 adalah Anatomi, Oral Biologi, Patologi Anatomi, 

Ortodonsia, Pedodonsia, dan Ilmu Bedah Mulut 

7. Basic Dental Science – 2 (BDS 2)  

Blok BDS 2 mempelajari tumbuh kembang gigi geligi, oklusi dan anatomi gigi. Blok ini 

mempelajari : (1) pertumbuhan dan perkembangan gigi, membedakan bentuk dan ukuran normal 

gigi geligi anterior dan posterior baik geligi sulung maupun permanen, memahami kelainan 

anatomi gigi maupun jumlah gigi akibat gangguan pertumbuhan dan perkembangan gigi ; (2)  
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struktur anatomi dan karakteristik geligi gigi geligi, stuktur jaringan keras gigi yang normal dan 

kemudian membandingkannya dengan yang abnormal serta memahami kelainan-kelainan yang 

mungkin timbul pada struktur jaringan keras gigi beserta proses terjadinya kelainan-kelaianan  

tersebut ; (3) cara menuliskan geligi sulung dan geligi permanen ; (4) konsep dasar dental material 

dan  (4) konsep dasar oral- maksiofasial radiologi.  Ilmu yang mendasari Blok BDS 2 adalah 

Anatomi, Oral Biologi, Ortodonsia, Pedodonsia, Konservasi Gigi, Oral – maksilofasial Radiologi, 

Ilmu dan Teknologi Material Kedokteran Gigi. 

8.    Basic Dental Science  –  3 (BDS 3)  

Blok BDS 3 bertujuan mendukung mahasiswa dalam memahami : (1) kelainan jaringan keras gigi 

cara pemeriksaan, rencana perawatan sampai penatalaksanaan kelainan jaringan keras gigi yang 

didasari oleh pemahaman ilmu material dan teknologi ; (2)  memahami keadaan gigi tidak rapi 

yang memerlukan tindakan korektif beserta karakteristik, sifat-sifat dan tahapan manipulasi 

material kedokteran gigi yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ortodonti lepasan ; (3) 

memahami keadaan kehilangan gigi yang memerlukan tindakan rehabilitatif beserta karakteristik, 

sifat-sifat dan tahapan manipulasi material kedokteran gigi yang dibutuhkan dalam pembuatan 

gigi tiruan sebagian lepasan. Blok BDS 3 didasari oleh Ilmu Teknologi dan Material Kedokteran 

Gigi (ITMKG) ; (4) memahami radiodiagnosis, teknik radiografi, teknik dasar interpretasi. Blok 

ini didasari oleh Oral Biologi, Mikrobiologi, ITMKG, Pedodonsia, Konservasi Gigi, Ortodonsia, 

Prostodonsia, Oral-maksilofasial Radiologi. 

9.  Basic Dental Science  –  4 (BDS 4)   

Blok DS 4 bertujuan untuk menerapkan ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar yang  berkaitan 

dengan sistem stomatognatik. Blok DS 4 mempelajari fungsi sistem stomatognati, otot-otot 

pengunyahan dan gangguan keseimbangan otot-otot pengunyahan, fisiologi pengunyahan dan 

penelanan, fisiologi bicara, saliva,  tulang rahang dan sendi temporo mandibular, gerakan 

mandibula, oklusi gigi, maloklusi, traumatik oklusi,  kelainan sendi temporo mandibula serta 

jaringan periodontal. Ilmu yang mendasari blok DS 4 adalah Oral Biologi, Prostodonsia, 

Ortodonsia, Pedodonsia, Periodonsia, dan Oral- maksilofasial Radiologi.  

10.  Dental Science  -  1 (DS 1)  

Blok  Dental Science  secara umum bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari  

berbagai ilmu kedokteran gigi klinik meliputi penyakit infeksi jaringan lunak dan jaringan keras 

gigi, serta jaringan pendukukng, penyakit non infeksi jaringan lunak dan jaringan keras gigi, 

kelainan kongenital, neoplasma, trauma dan degeneratif, termasuk upaya rehabilitatif dan estetik. 

Blok DS 1  mempelajari berbagai ilmu mengenai penyakit infeksi odontogenik pada jaringan 

keras dan jaringan pendukukung yang dimulai dari proses inflamasi  meliputi perubahan 

hemodinamik, vaskuler, seluler, kompleks dentin pula dan mukosa mulut untuk mencegah atau 

mengatasi infeksi, sampai dengan cara pemeriksaan ekstra dan intra oral, pemeriksaan penunjang 

untuk menegakkan diagnosis (radiologi, pemeriksaan lab, dll), penetapan diagnosis, prognosis, 
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rencana perawatan dan tatalaksana pada anak-anak dan orang dewasa termasuk infection control 

dan sterilisasi. Blok ini juga mempelajari kelainan sistem stomatognatik lainnya. Ilmu yang 

mendasari blok DS 1 adalah Oral Biologi, Patologi Anatomi, Oral-maksilofacial Radiologi, 

Mikrobiologi, Ilmu Bedah Mulut, Konservasi, Pedodonsia, Periodonsia, Ortodonsia, Farmasi, 

Farmakologi dan ITMKG. 

11.  Dental Science  –  2 (DS 2)  

Blok DS 2 bertujuan untuk mendukung mahasiswa dalam memahami kelainan  

orofasial  dan bedah dentoalveolar.  Pada blok ini akan dibahas kelainan orofasial baik 

yang bersifat infeksi jaringan pendukung dan jaringan lunak. Kelainan infeksi dapat disebabkan 

oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit, baik yang berasal dari gigi (odontogen) maupun yang tidak 

berasal dari gigi. Tindakan yang dilakukan berupa ekstraksi, pembedahan (odontektomi, 

gingivektomi, dan gingivoplasty, epicoectomy) dan restorasi berupa pemasangan  gigi geligi 

tiruan. Pemberian terapi berupa farmakologi dan non farmakologi (OHI dan KIE, serta obat baik 

sistemik maupun lokal pada orang dewasa dan anak-anak. Ilmu yang mendasari blok DS 2 adalah 

Ilmu Bedah Mulut, Ilmu Penyakit Mulut, Anestesi, Konservasi Gigi, Pedodonsia, Periodonsia, 

Prostodonsia, Oral-Maksilofasial Radiologi, ITMKG, Farmakologi.  

12. Dental Science 3 – DS 3 

 Blok DS 3 bertujuan untuk mendukung mahasiswa dalam mempelajari  dan 

memahami trauma dan kegawatdaruratan serta tatalaksananya. Dalam blok DS 3  

dipelajari  penatalaksanaan fraktur dentoalveolar pada geligi  sulung dan 

permanen, penanggulangan kasus darurat  endodontik,  penatalaksanaan syok,  

penatalaksanaan kassus “severe erythema multiforme”, Steven Johnson 

Syndrome, TEN (Toxic Epidermolisis Necroticar is) .  Ilmu yang mendasari  blok 

DS 3 adalah Ilmu Bedah Mulut,  Anestesi ,  Pedodonsia,  Konservasi  Gigi,  

Prostodonsia, Ilmu Penyakit  Mulut,  Oral  maksilofasial  Radiologi  

13. Dental Science 4- DS 4 

Blok DS 4 bertujuan untuk mendukung mahasiswa dalam mempelajari dan memahami Forensik 

Oromaksilofaial Dalam blok DS 4 akan dipelajari Identifikasi  identitas di bidang  kedokteran  

gigi meliputi pengantar ilmu forensik kedokteran gigi, tinjauan etik dan hukum di bidang forensik 

kedokteran gigi, penanganan bencana masal bidang forensik kedokteran  gigi, cara pengisian 

odontogram, teknik asepsis dalam otopsi forensik, identifikasi ras, umur, jenis kelamin dari 

anatomi dental, age estimation dari oral maksilo fasial, radiografi, fotografi, klinis, Identifikasi 

dan analisa teraan gigitan, dental antropologi, Identifikasi dan Analisa DNA Forensik Kedokteran 

Gigi, Analisa tumbuh kembang untuk identifikasi forensik, DVI manajemen. Ilmu yang 

mendasari adalah Forensik Oral Maksilofasial 
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14.  Dental Science 5 –  DS 5  

Blok DS 5 bertujuan untuk mendukung mahasiswa dalam mempelajari 

neoplasma, kongenital  dan berkebutuhan khusus . Dalam blok ini  dipelajari  

tumor-tumor rongga mulut baik ganas, j inak,  kista serta  kelainan cacat bawaan.  

Blok DS 5 didasari  oleh Ilmu Bedah Mulut,  Patologi Anatomi, O ral  Biologi,  

Ilmu Penyakit  Mulut,  Pedodonsia,  Konservasi  Gigi ,  Periodonsia,  

Oromaksilofasial  Radiologi.  

15.  Dental Science  6  –  DS 6  

Blok DS 6 bertujuan untuk mendukung mahasiswa dalam mempelajari  penyakit  

degeneratif ,   estetik dan rehabil i tat if .  Ilmu yang men dasari  Blok DS 6 adalah 

Konservasi  Gigi,  Periodonsia, Pedodonsia, Ilmu Penyakit  Mulut,  Ortodonsia,dan 

ITMKG. 

16. COMMUNITY DENTISTRY  –  CD  

Blok community dentistry bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari dan 

menerapkan berbagai prinsip lmu kesehatan masyarakat dan ilmu kesehatan gigi masyarakat dalam 

mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup 

dengan pendekatan problem solving cycle, serta perencanaan praktek dokter gigi berdasarkan etika 

hukum kesehatan dan kedokteran yang berlaku.  

17. COMMUNITY DENTISTRY  1 -  CD 1  

Blok CD 1 mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami konsep dasar ilmu kesehatan gigi 

masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut yang didasari oleh ilmu 

epidemiologi/epidemiologi oral, demografi, biostatistik, Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan, Ilmu 

Perilaku serta Promosi kesehatan gigi dan mulut, komunikasi dan manajemen kesehatan. Blok CD 

1 juga mempelajari konsep dasar etika kedokteran dan hukum kesehatan 

18. COMMUNITY DENTISTRY  2 -  CD 2 

Blok CD 2 mengantarkan mahasiswa agar dapat  mempelajari  perencanaan program 

kesehatan/kesehatan gigi dan mulut menggunakan pendekatan Problem Solving Cycle   berbasis 

data dan informasi yang ditunjang dengan ilmu epidemiologi/oral epidemiologi, biostatistik serta 

demografi dan manajemen kesehatan. 

19. COMMUNITY DENTISTRY  3 – CD 3 

Blok CD 3  mempelajari prinsip-prinsip  pelaksanaan perencanaan program promotif  - preventif di 

bidang kesehatan gigi dan mulut dengan memperhatikan perilaku kesehatan, cara berkomunikasi 

dan etika berkomunikasi yang baik pada pasien individu,kelompok maupun masyarakat. Dalam 

blok CD 3 mahasiswa juga  mempelajari  cara-cara penilaian keberhasilan pelaksanaan program 

dengan baik dan tepat. Ilmu yang mendasari blok ini adalah Ilmu Perilaku dan Pendidikan 

Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut, Komunikasi, Ilmu Kedokteran Gigi 

Pencegahan, Manajemen Kesehatan dan Etika Kedokteran Gigi. 



38 
 

20.COMMUNITY DENTISTRY 4- CD 4  

Blok CD 4 mempelajari manajemen kesehatan, rekam medis, aspek etika dan hukum rekam medis, 

manajemen informasi kesehatan, manajemen puskesmas, manajemen rumah sakit, manajemen 

mutu pelayanan kesehatan, kedokteran gigi keluarga, manajemen praktik, perencanaan business 

plan praktik dokter gigi,  prinsip ergonomik, four handed dentistry,  bahan berbahaya dan 

keselamatan kerja dalam praktik kedokteran gigi, pengelolaan dampak lingkungan disekitar 

praktik, Etika Rujukan, Informed Consent, Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, , Etika Profesi 

Disiplin Kedokteran  dan Hukum Kesehatan. Ilmu yang mendasari Blok CD 4 adalah Manajemen 

Kesehatan, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. 

21.DRP (DENTAL RESEARCH)  

Blok ini bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari berbagai prinsip dasar 

metodologi penelitian, epidemiologi dan biostatistika serta menerapkan dalam suatu proyek 

penelitian di bawah bimbingan dosen.  

22. KKN (KULIAH KERJA NYATA)  

Kuliah kerja nyata adalah blok yg bertujuan untuk mendukung para mahasiswa mempelajari dan 

menerapkan berbagai ilmu kedokteran gigi dan ilmu kedokteran gigi komunitas yang telah 

didapatnya selama proses pembelajaran dalam bentuk kerja nyata. 

23. MT (MINOR THESIS )   

Minor thesis bertujuan untuk mendukung mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan karya 

ilmiah. Blok ini merupakan lanjutan blok DRP 

 

2.8 Dosen 
Jumlah staf pengajar secara keseluruhan adalah 142 orang, pendidikan S3:44 orang, S2: 51orang, 

Sp 135 orang, S1 12 orang. Jumlah guru besar sebanyak 9 orang. Dosen dengan jabatan lektor keatas 

sebanyak 95 orang dengan prosentase 66,90 %,  memperlihatkan bahwa kualitas akademik dan 

pengalaman mengajarnya yang mapan. Dosen FKG Unpad adalah lulusan dari berbagai FKG di 

Indonesia ditambah dengan pendidikan lanjutan didalam dan luar negeri, sehingga mempunyai nilai 

tambahyang sangat berharga bagi pola pendidikan di FKG Unpad.  

Pada umumnya staf penajar telah mengikuti Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik 

Instruksional (Pekerti) dan Applied Approach (AA)kecuali dosen muda yang baru memulai karyanya.  

Disamping itu beberapa diantara dosen turut berperan di FKG atau institusi lainnya di dalam dan luar 

negeri sebagai dosen, penguji tamu, penceramah dalam bidang pendidikan dan pengajaran atau 

organisasi penting berkaitan dengan kedokteran gigi. Selain mengembangkan kemampuan staf 

melalui pendidikan. 

Dosen FKG Unpad juga melakukan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. Sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi, selain tugas mengajar, 

pendidikan dan penelitian, staf akademik FKG Unpad juga melaksanakan kegiatan masyarakat secara 
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berkesinambungan, baik mandiri berkelompok atau melibatkan mahasiswa. Seringkali kegiatan ini 

merupakan kerja sama yang dijalin dengan PDGI, alumni, institusi pemerintah ataupun suasta lainnya, 

dalam bentuk pelayanan kesehatan gigi melalui penyuluhan, perawatan gigi dan mulut, pendidikan 

kesehatan gigi & mulut, bakti sosial dan sebagainya. 

Tenaga kependidikan yang profesional sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran 

proses akademik dan manajemen internal yang baik, untuk menambah laju program peningkatan 

kualitas secara keseluruhan. Lemahnya kemampuan Bahasa Inggris dan operasional komputer sangat 

jelas terlihat, baik terhadap staf administrasi yang berstatus pegawai negeri maupun yang berstatus 

honorer. Untuk menanggulangi kekurangan ini telah dilaksanakanpelatihan/peningkatan kemampuan 

staf administrasi dengan menyekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memberikan 

pelatihan bahasa Inggris, komputer dan manajemen kepada mereka baik secara formal maupun 

informal, terprogram dan berkesinambungan. Selain itu perlu dilakukan pola perekrutan terhadap 

tenaga kependidikan yang profesional. Penggunaan sistem seleksi yang ketat, berdasarkan kebutuhan 

dalam perekrutan staf perlu dikembangkan agar didapatkan staf administrasi yang berkualitas dan 

handal. 
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BAB III  

SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN 
 

Penilaian proses pembelajaran menurut Panduan KPT Dikti (2016) adalah tahap penilaian 

proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip 

penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; 

pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. 

Prinsip Penilaian adalah sebagai berikut : 

1. Edukatif 

Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu  memperbaiki perencanaan dan 

cara belajar serta meraih capaian pembelajaran  

2. Otentik 

Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil 

belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung 

3. Objektif 

Merupakan penilaian yang didasarkan pada standard yang disepakati antara dosen dan mahasiwa 

serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai 

4. Akuntabel 

Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan criteria yang jelas, 

disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa 

5. Transparan 

Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan  

 

3.1 Teknik dan Instrumen Penilaian 
Penilaian proses (Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan Umum, dan Ketrampilan Khusus), dengan  

satu atau kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian. Adapun Teknik penilaian yang 

dimaksud berupa: observasi, partisipasi, unjuk kerja, ujian tertulis, tes lisan dan angket seperti yang 

dijelaskasn pada tabel 3.1. Instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil 

dalam bentuk porto folio. 

 

Tabel  3.1  Teknik dan Instrumen Penilaian 

 

Penilaian  Unsur 

CP 

Teknik Uraian Teknik Penilaian Instrument 

Penilaian 

Sikap Observasi 1. Penilaiandiskusikelompok/tutorial 

2. Penilaiansikap 

 

 

 

 

 Pengetahuan Tes tertulis,  Tes tertulis :  
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Keterampilan  

Khusus 

Tes lisan,  

Unjuk Kerja,  

Observasi 

1. Multiple Choice Question 

2. Extended Matching Question 

3. Essay & Modified Essay Question 

4. True False 

 

   Tes Lisan : 

1. Student Oral Case Analysis(SOCA) 

2. Responsi 

3. Presentasi 

4. Tes lisan berpedoman 

 

Unjuk kerja : OSCE 

 

Observasi 

 

 

 

Rubrik untuk 

penilaian proses 

dan/atau portfolio 

untuk penilaian 

hasil 

Keterampilan 

Umum 

 

 

Berdasarkan waktu penilaian, jenis ujian terbagi atas : 

 a. Ujian Formatif: merupakan evaluasi diri yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama program 

berlangsung dengan menggunakan sistem rubrik yang akan diperhitungkan dalam penentuan nilai 

akhir. Pelaksanaan penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran sebagai penilaian formatif 

dengan menggunakan sistem rubrik. Selama proses mahasiswa diberikan umpan balik berdasarkan 

penilaian tersebut sampai berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan (Bobot 30%) 

b. Ujian Sumatif: merupakan penilaian yang diberikan untuk kepentingan pembuatan transkrip. 

Waktu ujian ditetapkan setelah program berakhir. Adapun bentuk ujian sumatif dapat berupa:  

• Ujian tertulis pilihan (Multiple Choice Question). Ujian MCQ diberikan dalam bentuk 

Multidisciplinary Examination (MDE). Ujian MCQ bisa diberikan melalui CBT atau manual. 

• Ujian lisan (SOCA), yaitu ujian analisis kasus yang dipresentasikan oleh mahasiswa. Ujian ini 

merupakan suatu metode penilaian kemampuan kognitif dan analisa mahasiswa terhadap suatu 

permasalahan kelainan gigi dan mulut.  

 Ujian Keterampilan (OSCE), yaitu ujian keterampilan yang merupakan penilaian kemampuan 

psikomotor mahasiswa. 

Ujian sumatif dapat dilaksanakan di pertengahan program dan atau di akhir program (60%) dan 

pemberian tugas dengan bobot 10 % 

a. Tengah Program (sebagai pengganti Ujian Tengah Semester, untuk menguji materi 

pembelajaran sampai tengah program). 

b. Akhir Program (sebagai pengganti Ujian Akhir Semester, untuk menguji materi pembelajaran 

setelah selesai program). 

c. Ujian perbaikan/remedial dapat dilaksanakan setelah nilai blok dikeluarkan tetapi mahasiswa 

belum mendapatkan hasil yang memuaskan.  

d. Pada setiap akhir tahun akademik sebelum yudisium, mahasiswa diberi kesempatan untuk 

mengambil ujian perbaikan untuk mata kuliah yang sudah tuntas. 

e. Mahasiswa mendapatkan 1 (satu) kali kesempatan untuk remedial SOCA dan OSCE yang 
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diadakan segera sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

f. Ujian susulan dilaksanakan sesegera mungkin untuk mengganti ujian yang ditinggalkan karena 

sakit atau alasan lainnya yang sah. 

Cara Penilaian 

Berdasarkan buku panduan KPT Kemristekdikti (2016), PelaporanNilaidinyatakandalamkisaran:  

- A (range 80 – 100) setaradenganangka 4 berkategorisangatbaik 

- B (range 65 – 79,9) setaradenganangka 3 berkategoribaik 

- C (range 55 – 64,9) setaradenganangka 2 berkategoricukup 

- D (range 40 – 54,9) setaradenganangka 1 berkategorikurang 

- E (range 0 – 39,9) setaradenganangka 0 berkategorisangatkurang 

 

3.2 Nilai Kelulusan  
     Mahasiswa dinyatakan lulus setelah memenuhi Capaian Pembelajaran serta kompetensi yang 

telah ditetapkan dan mencapai nilai minimal D untuk setiap mata ajar.  

 

3.3 Ujian Perbaikan (Remedial Examination) 
 Ujian perbaikan dilakukan untuk kepentingan peningkatan IPK pada transkrip. Untuk memperbaiki 

nilai, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai D setelah program blok selesai wajib mengikuti ujian 

remedial dan mahasiswa tersebut dianggap belum kompeten.  

2. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai E setelah satu program blok dalam satu semester selesai 

wajib mengulang blok sampai dianggap kompeten dan mendapat nilai minimal D. 

3. Bagi mahasiswa yang sudah mendapat nilai B atau C masih dapat mendapat kesempatan 

memperbaiki nilai dengan mengikuti ujian perbaikan yang waktunya akan ditentukan 

kemudian.  

4. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan maka nilai terbaik yang akan diambil kecuali 

untuk ujian perbaikan SOCA, nilai ditentukan berdasarkan passing grade untuk ujian 

perbaikan. 

5. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian perbaikan harus mendapat persetujuan dari dosen wali.  

 

3.4 Ketentuan Penilaian Akhir Mata Ajar (Subject)  
 Pada setiap blok terdapat komponen-komponen mata ajar (subject) yang terkait dengan program. 

Nilai suatu mata ajar di dalam blok merupakan nilai yang setara dengan sks-nya di dalam blok 

tersebut. Untuk menentukan nilai akhirnya adalah dengan cara mengakumulasikan nilai mata ajar 

tersebut di setiap blok setelah ekivalen sks mata ajar tersebut terpenuhi. 
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3.5 Pengumuman Hasil Ujian 
Hasil ujian diumumkan ke mahasiswa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 

pelaksanaan ujian.  

 

3.6 Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa 
Keberhasilan belajar mahasiswa akan dievaluasi melalui kegiatan yudisium untuk memutuskan 

apakah seorang mahasiswa dapat meneruskan ke paket program tahun selanjutnya atau harus 

mengulang paket program tahun tersebut atau harus menghentikan studi (drop out). Yudisium 

merupakan bagian penting dari kegiatan akademik.  

 

3.7 Yudisium 
1. Kriteria Promosi  

 Mahasiswa tahun pertama dapat melakukan promosi ke tingkat yang lebih lanjut apabila sudah 

dianggap kompeten untuk setiap program blok, tidak ada huruf mutu E dan huruf mutu D kurang 

dari 20% 

2. Ketentuan Pengulangan pada Blok 

 Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada tahun pertama diwajibkan untuk mengulang blok 

tahun sebelumnya yang dianggap belum kompeten.  

3. Ketentuan Perbaikan nilai  

 Mahasiswa yang telah dinyatakan boleh melanjutkan ke program berikutnya pada saat yudisium 

tetapi masih memiliki huruf mutu D, maka diwajibkan untuk mengikuti ujian perbaikan pada tahun 

akademik selanjutnya.  

Kehadiran Mahasiswa 

1. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti minimal 80% kegiatan pendidikan yang meliputi 

praktikum, tutorial, kuliah dan kegiatan lapangan. 

2. Mahasiswa dapat dimaklumi ketidakhadirannya jika mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, 

seperti:  

a. Sakit, 

b. Terkena musibah, 

c. Mendapat tugas dari fakultas atau universitas,  

d. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang telah diajukan dan mendapat persetujuan 

sebelumnya, dapat meninggalkan kegiatan pendidikan setelah menyampaikan keterangan 

tertulis dari pihak yang berwenang (dokter atau Pimpinan Fakultas). Surat keterangan tersebut 

harus diserahkan kepada SBP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ketidakhadiran kecuali 

untuk alasan (d) paling lambat 2 hari sebelum ketidakhadiran. Kegiatan pendidikan yang 

ditinggalkan dapat digantikan dengan mengikuti kegiatan susulan yang sama atau kegiatan 

lainnya seperti pemberian tugas berdasarkan kebijakan dosen atau bagian yang terkait.  
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3. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, kehadirannya dianggap tidak 

memenuhi syarat. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran 80% tidak boleh mengikuti 

ujian dan nilainya menjadi 0 

4.  Mahasiswa diwajibkan hadir tepat pada waktunya.  

 Setiap keterlambatan hadir pada kegiatan akademik diberlakukan peringatan secara bertahap, 

yaitu:  

a. Peringatan pertama: teguran oleh dosen yang bersangkutan. 

b. Peringatan kedua: tidak boleh mengikuti kegiatan tetapi dianggap hadir dengan meminta surat 

kepada SBP 

c. Peringatan ketiga: dianggap tidak hadir dan tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar 

selanjutnya. 

 

3.8 Penghentian studi sementara (cuti akademik) 
Selama mengikuti program pendidikan tahap Sarjana Kedokteran Gigi, mahasiswa diperkenankan 

untuk menghentikan studi sementara (cuti) maksimum 2 (dua) semester atau satu tahun akademik. 

Cuti tidak boleh diambil pada tahun pertama. Mahasiswa yang akan cuti harus mengajukan 

permohonan kepada Rektor melalui Dekan satu bulan sebelum semester berjalan.  

 

3.9 Syarat Kelulusan Sarjana Kedokteran Gigi 
Syarat lulus untuk mendapat gelar akademik Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) adalah sebagai berikut: 

1. Telah lulus ujian Skripsi, IPK minimal 2,00 dan 2,76 jika ingin melanjutkan ke jenjang profesi.  

2 . Lulus semua mata ajar/cabang ilmu/program yang ditempuh dengan tidak melewati lama studi 

maksimal selama 14 semester. 

4. Sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak fakultas/universitas. Bagi 

mahasiswa yang lulus diwajibkan untuk mengikuti wisuda di universitas. 
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BAB IV 

SANKSI AKADEMIK 
 

 Pelanggaran dan sanksi akademik dapat diuraikan sebagai berikut : 

4.1 Pelanggaran 

 
1. Pelanggaran Hukum 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana maupun 

penyalahgunaan obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan minuman keras dan sejenisnya, 

dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa 

skorsing sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien tanpa 

supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, membocorkan rahasia jabatan, 

dsb.), memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing oleh 

Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 

3. Pelanggaran Etika Akademik 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain  menyontek, menjiplak 

(makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dsb.), membocorkan soal atau sejenisnya 

akan dikenai sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi. 

Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri asal tidak bertentangan 

dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya 

 

4.2. Sanksi 

 

1. Pengertian Sanksi Akademik 

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan 

studi diusulkan/diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh  Rektor 

Peringatan akademik berbentuk surat dari Wakil Dekan I yang ditujukan kepada orang-tua/wali dan 

lembaga pengirim/penanggung atau mahasiswa  untuk memberitahukan adanya kekurangan 

prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.  Hal ini dilakukan untuk 

memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi. 

 

2. Sanksi Pelanggaran 

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan 

dikenai sanksi khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang 

berwajib.  
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Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester dua dan semester-

semester sesudahnya memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang dari 50% 

dari total sks yang seharusnya ditempuh.Seorang mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan 

studi, apabila 2 tahun berturut-turut gagal mendapatkan promosi ke tahun berikutnya. 
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BAB V 

SARANA DAN PRASARANA 
 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Prodi S1 adalah ruang perkuliahan, ruang tutorial, ruang 

praktikum, ruang skills lab/simulasi, ruang laboratorium komputer, perpustakaan dan lain-lain seperti 

yang terlihat pada tabel 5.1 

 

Tabel 5.1 Prasarana Prodi S1 

No. Jenis Prasarana Jumlah 
Total Luas 

(m
2
) 

Daya 

Tampung* 

(Jumlah 

Mahasiswa/ 

Sesi/Unit) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Ruang kuliah 3       564,52 100-150 

2 Ruang tutorial/diskusi 28       647,74 10-15 

3 Ruang Skills Lab 10  10 

4 Ruang praktikum ilmu kedokteran dasar 

(anatomi, fisiologi, biokimia, 

mikrobiologi) 

2       280,20 50 

5 Ruang praktikum ilmu kedokteran gigi 

dasar (konservasi, prostodonsia, 

ortodonsia, pedodonsia, radiologi) 

4 

 

    940,20 50-60 

6 Ruang praktikum keterampilan 

(skill’slab), ruang komputer. 

2       139,25 50 

7 Ruang Sidang (merangkap ruang 

tutorial) 

2  10 

8 Ruang perpustakaan 1 337 35 

9 Lab Komputer 1 175.68 40 

10 Lab Basah 1 26,94 50 
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Adapun sarana dan prasarana di laboratorium dapat dilihat pada tabel 5.2  

 

 

 

 

No. Nama Laboratorium JenisPeralatanUtama 
Jumlah 

Unit 

Kondisi Rata-rata Waktu 

Penggunaan 

(jam/minggu) Baik Rusak 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) 

1 Konservasi/Pedodonsia Micromotor 34 28 6 6 

Handpiece*     

Phantom 42 35 7 6 

2 Orthodonsia Set tang ortho*     

Gerinda dan alatpoles 2 2 2  

3 Prostodonsia Alat-alat pencetakan gigi*    6 

Micromotor 34 28 8  

Handpiece*     

Gerinda dan alatpoles 9 9 8  

Artikulator*     

Phantom 200    

4 Ilmu kesehatan gigi masyarakat 

dan pencegahan 

Alat edukasi dan peraga 

kesehatan gigi 

45 42 3  

5 Biomaterial Alat-alat manipulasi bahan*     

Alat penguji bahan (uji tarik, uji 

tekan) 

1 1 1  

6 Biologi mulut Mikroskop 4 4 4  

Fumehood     

Alat-alat gelas (glass ware) 120 120 0  

7 Anatomi Scalpel*    6 

Bak kadaver     

Meja anatomi 34 30 4  

8 Faal dan farmakologi Stetoskop*     

Spirometer     

Tensimeter 7 6 1  

EKG     

EMG     

9 Biokimia dan patologiklinik pH meter 12 12 0 6 

Spectrophotometer     

Alattimbang 4 3 1  

Sentrifus 2 2 0  

Mikroskop 80 78 2  

Fumehood     

Alat-alat gelas 120 120 0  

10 Histologi dan patologianatomi Mikroskop 30 30 0 9 

Mikrotom     

11 Mikrobiologi Mikroskop 80 80 0 6 

Alat-alat gelas 210 195 15  

Inkubator 2 2 0  

Sterilisator 4 4 0  

12 Radiologi Rontgen periapikal 1 1 1 6 

Sefalometri 1 1 1  

Panoramik 2 2 2  

13 Teknologi Informasi Komputer 7 7 0 8 
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BAB VI 

RISET, PPM DAN KERJASAMA 
 

 Penelitian yang dilakukan berpedoman pada payung penelitian fakultas yang telah ada. Tema 

Payung penelitian FKG UNPAD adalah kemandirian dalam penanganan kelainan dan penyakit gigi–

mulut secara komprehensif guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Penyusunan payung 

penelitian  didasarkan pada visi  dan misi fakultas dengan berpedoman pada visi dan misi Universitas, 

agar terjadi keselarasan dan dapat mewujudkan penelitian yang mempunyai kekuatan untuk 

dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun internasional, seiring dengan cita-cita Universitas 

menuju world class university.  Road map penelitian dapat dilihat pada gambar 6.1 

 

 

 

Gambar 6.1 Road Map Penelitian 

 

 Penelitian yang dihasilkan atas kerjasama dengan institusi lain menunjukkan peningkatan dari 

tahun ke tahun. Penelitian hasil kerjasama FKG UNPAD dengan GIZ merupakan penelitian 

multisenter dengan pusat senter di Jerman dengan tempat penelitian meliputi 4 negara yaitu Indonesia,  

Filipina, Laos, Vietnam.  Penelitian ini juga melibatkan institusi lain yaitu Kementerian Kesehatan 

dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penelitian disertasi yang dihasilkan atas kerjasama dengan 

Institusi Pendidikan di luar negeri juga menunjukkan peningkatan, diantaranya penelitian antara FKG 

UNPAD dan Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Belanda. Jenis lain adalah 

penelitian yang dihasilkan atas kerjasama dengan institusi lain, misalnya keja sama dengan ITB sudah 
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dikompetisikan secara nasional dan Internasional, sehingga beberapa diantaranya dapat memenangkan 

kompetisi tersebut.  

 Pada tahun 2017-2019, Prodi S1 akan memusatkan penelitian di daerah binaan FKG Unpad yaitu 

Di Desa Cilayung yang merupakan desa tempat dilaksanakannya mata kuliah OKK. Penelitian 

pada Prodi S1 juga dikembangkan ke arah penelitian tentang pendidikan kedokteran gigi.  

 Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian telah dimulai pada semester 6 di Blok DRP. 

Mahasiswa telah diberikan tutorial bagaimana menulis usulan proposal dengan beragam tema 

penelitian. Adapun tema penelitian  untuk mahasiswa angkatan 2014 dapat dilihat pada tabel 6.1. 

Tema penelitian pada mahasiswa S1 bersumber dari penelitian ALG, penelitian HIU, serta penelitian 

hasil kerjasama. 

 

Tabel 6.1 Tema penelitian mahasiswa 

NO. NPM Nama JUDUL PEMBIMBING  

1 160110140104 
Sanita zhafira 

nasru 

Prevalensi Anomali Gigi Berdasarkan 

Radiografi Periapikal pada Suku Jawa di 

RSGM 

Prof. Dr. Suhardjo, 

drg., MS., Sp.RKG(K) 

2 160110140055 Ramzy ramadhan 

Efektifitas Penggunaan Film Holder pada 

Radiografi Intraoral pada Gigi Posterior 

Rahang Bawah 

Fahmi Oscandar, drg., 

M.Kes., Sp.RKG 

3 160110140056 Ulfa nadya arifin 
Pengunaan Radiografi Oklusal Panoramik 

pada Kasus Impaksi Anterior Rahang Bawah 

Dr.Azhari, drg., MS., 

Sp.RKG(K) 

4 160110140095 Nadiya nabila 
Penggunaan Radiografi Oklusal Panoramik 

pada Kasus Impaksi Posterior Rahang Bawah 

Lusi Epsilawati, drg., 

M.Kes., Sp.RKG 

5 160110142001 Adam nuqman 

Evaluasi Pasca Perawatan Mahkota Pasak 

pada Pasien Lansia Ditinjau dari Radiografi 

Periapikal 

Ria N. Firman, drg., 

M.Hkes., Sp.RKG(K) 

6 160110140058 Celine hestiana 

Evaluasi Penurunan Tulang Alveolar Pasca 

Perawatan Mahkota Jembatan Ditinjau dari 

Radiografi Periapikal 

Ria N. Firman, drg., 

M.Hkes., Sp.RKG(K) 

7 160110140087 Fauza raidha 

Evaluasi Jaringan Periapikal Pasca Perawatan 

Endodontik Setelah Satu Bulan pada 

Radiografi Periapikal 

Lusi Epsilawati, drg., 

M.Kes., Sp.RKG 

8 160110142007 Ng jian ming 

Manfaat Radiografi Bitewings Kasus Karies 

Proksimal pada Gigi Posterior di RSGM 

Unpad 

Prof. Dr. Suhardjo, 

drg., MS., Sp.RKG(K) 

9 160110140094 Firas aftia k. 

Deskriptif Cleft Palate (Celah Palatum) 

Ditinjau dari Radiografi Oklusal pada Pasien 

Anak-Anak 

Dr.Azhari, drg., MS., 

Sp.RKG(K) 

10 160110140001 Dita amalia 

Korelasi Pola Maturitas Gigi dengan Periode 

Awal Mentruasi Ditinjau dari Radiograf 

Panoramik 

Prof. Dr. Suhardjo, 

drg., MS., Sp.RKG(K) 

11 160110140096 Maudy annissa w. 

Korelasi Densitas Mandibula dengan Pola 

Kebiasaan Pengunyahan Ditinjau dari 

Radiograf Panoramik 

Dr.Azhari, drg., MS., 

Sp.RKG(K) 

12 160110140088 Arini amalia a. 

Korelasi Nilai Densitas Mandibula dengan 

Pola Mastikasi Gigi Ditinjau dari Radiograf 

Panoramik 

Ria N. Firman, drg., 

M.Hkes., Sp.RKG(K) 

13 160110142003 Michelle amanda 

Evaluasi Tulang Alveolar Sebelum dan 

Sesudah Perawatan Ortodontik Cekat Secara 

Radiografi 

Prof. Dr. Suhardjo, 

drg., MS., Sp.RKG(K) 
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14 160110140100 
Irmayanti 

meitrieka 

Perbedaan Penilaian Sinus Maxillaris 

Menggunakan Radiograf Panoramik 

Ria N. Firman, drg., 

M.Hkes., Sp.RKG(K) 

15 160110142023 
Mirza ain 

farhanah 

Deskripsi Volume Saliva pada Pasien Pasca 

Radiografi Periapikal 

Dr.Azhari, drg., MS., 

Sp.RKG(K) 

16 160110140017 
Regyana 

oktavaria e. 

Deskripsi Volume Saliva pada Pasien Pasca 

Radiografi Panoramik 

Farina Pramanik, drg., 

MM., Sp.RKG 

17 160110140080 Bilqis quinta f. 

Deskripsi Dentin Sekunder pada Gigi Karies 

pada Radiografi Periapikal Menggunakan Sw 

Image 

Farina Pramanik, drg., 

MM., Sp.RKG 

18 160110142002 Ika natasha 
Hubungan Karies Gigi dengan Mukositis 

Sinus Maksilaris pada Radiografi Panoramik 

Belly Sam, drg., 

M.Kes., Sp.RKG 

19 160110140108 Jane randika 

Korelasi Densitas Tulang Mandibula dengan 

Menarche pada Populasi Perempuan Pasien 

RSGM Unpad 

Belly Sam, drg., 

M.Kes., Sp.RKG 

20 160110142017 Nur hamimi 

Radioidentifikasi Usia dan Jenis Kelamin 

berdasarkan Ukuran Rongga Sinus Maksilari 

pada Cephalometri 

Fahmi Oscandar, drg., 

M.Kes., Sp.RKG 

21 160110142012 
Nur alya binti 

nazerin 

 Deskripsi Gambaran Radiografi Panoramik 

pada Fraktur Condylus di RSGM Unpad 
  

22 160110140006 Piolina wiwin 

Distribusi Pemakaian Radiografi Periapikal 

dan Radiografi Panoramik pada Pasien 

Impaksi Molar Ketiga Rahang Bawah di 

RSGM Unpad 

 

23 160110142016 Ho mei kuan 
Teknik Pencetakan Sidik Bibir Menggunakan 

Bahan Cetak 

drg. Hj. Zulia 

Hasratiningsih, MDSc. 

24 160110142008 Arnita vikniswari 
Teknik Pencetakan Sidik Bibir Menggunakan 

Photography 

drg. Fahmi Oscandar, 

M.Kes., SpRKG 

25 160110142027 
Athiniswaryram 

a/p ramadas 

Model Matematika Sidik Enamel Sub Ras 

Melayu 

drg. Fahmi Oscandar, 

M.Kes., SpRKG 

26 160110140085 Wulan mukti m. 
Deskripsi Pola Sidik Enamel Gigi yang 

Terendam Air Laut 

drg. Fahmi Oscandar, 

M.Kes., SpRKG 

27 160110142028 
Dinisha a/p 

tharmalingam 

Estimasi Umur dari Volume Rongga Pulpa 

Gigi Molar Ke Satu Rahang Bawah 

Menggunakan Analisis Regresi 

drg. Fahmi Oscandar, 

M.Kes., SpRKG 

28 160110142025 
Vanishah a/p 

krisnan 

Estimasi Umur dari Volume Rongga Pulpa 

Gigi Molar Ke Dua Rahang Bawah 

Menggunakan Analisis Regresi 

drg. Fahmi Oscandar, 

M.Kes., SpRKG 

29 160110142021 Nur fatin farhana Analisa DNA dari Gigi Manusia Pawon 
Dr. drg. Nina 

Djustiana, M.Kes. 

30 160110142019 Khoo cher xing 
Sex Determination Using Tooth Size and 

Shape 

drg. Fahmi Oscandar, 

M.Kes., SpRKG 

31 160110140101 Salma tufahati 

Efektifitas Spray dan Obat Kumur 

Antimikroba terhadap Pertumbuhan Plak 

Supragingiva 

drg. Nunung 

Rusminah, Sp.Perio 

32 160110140118 
Amelia maharani 

a. S. 

Pemilihan Metode Menyikat Gigi pada 

Pemakai Orthodontik Cekat 

Dr. drg. Janti Rusjanti, 

MS., Sp.Perio. 

33 160110140030 
Sausane abdul 

wadud 

Kondisi Jaringan Periodontal pada Pengguna 

Rokok Elektrik 

Dr. drg. Amaliya, 

MSc., PhD. 

34 160110140053 
Regi taufik 

firdaus 

Potensi Buah Naga Merah sebagai Bahan 

Pewarna Plak Gigi 

Dr. drg. Amaliya, 

MSc., PhD. 
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35 160110140062 Nandia astriana 

Efek Penyuluhan Dampak Merokok terhadap 

Jaringan Periodontal pada Siswa Siswi SMP 

di Kota Bandung 

Dr. drg. Janti Rusjanti, 

MS., Sp.Perio. 

36 160110140035 Puspitasari 

Tingkat Kepuasan Pasien dalam Perawatan 

Periodontal di Klinik PPDGS RSGM FKG 

UNPAD 

drg. Agus Susanto, 

Sp.Perio 

37 160110140048 Dwita kemala 

Pengaruh Fraksinasi Kulit Manggis Terhadap 

NACL dan NASC Bakteri Porphyromonas 

Gingivalis (Pg) 

drg. Ina Hendiani, 

Sp.Perio. 

38 160110140011 
Annisa ghea 

faruchy 

Prevalensi Hiperpigmentasi Gingiva pada 

Perokok pada Pasien yang Datang ke Klinik 

Periodonsia RSGM FKG UNPAD 

Dr. drg. Ira Komara, 

Sp Perio. 

39 160110140092 
Dengah hadassah 

g. 

Tinjauan Penggunaan Enzim pada 

Pengontrolan dan Pencegahan Plak Gigi 

(Tinjauan Pustaka) 

Dr. Hening Tjaturina 

Pramesti, dra., MS. 

40 160110140110 
Uzdah wasilah 

nissa 

Implementasi Program “Pantengin Ibu 

Hamil” dalam Mencegah Berat Bayi Lahir 

Rendah (BBLR) dihubungkan dengan 

Kondisi Jaringan Periodontal di Kota 

Bandung 

Dr. Sri Susilawati, 

drg., M.Kes 

41 160110140066 
Irshan hanief 

mutaqien 
Plunging Ranula dan Penatalaksanaannya 

drg. Abel Tasman 

Yuza, Sp.BM. 

42 160110140083 
Zahidah 

rofiqotusy s. 
Aplikasi Flap Bukal Fat pada Defek Intraoral 

drg. R. Agus 

Nurwiadh, Sp.BM. 

43 160110142030 Ong quo bao Emphisema karena Ekstraksi Gigi 
drg. Lucky Riawan, 

Sp.BM. 

44 160110140040 
Najib hendri 

purnomo 

Pengaruh Merokok terhadap Terjadinya Dry 

Socket sebagai Komplikasi Pencabutan Gigi 

drg. Andri Hardianto, 

Sp.BM., MD., Ph.D. 

45 160110140059 Amatillah 

Pengaruh Aplikasi Alovera terhadap 

Penyembuhan Luka pada Mukosa Rongga 

Mulut 

Dr. drg. Endang 

Sjamsudin, Sp.BM. 

46 160110140054 
Silvyara ayu 

pratiwi 

Pengaruh Aplikasi Madu terhadap 

Penyembuhan Luka Socket Pasca Pencabutan 

Gigi 

Dr. drg. Endang 

Sjamsudin, Sp.BM. 

47 160110140117 
Meizi asrina 

mutia 

Evaluasi Nyeri Orofasial dan Aktivitas 

Fungsional Rahang Pasca Perawatan Standar 

Kegawatdaruratan pada Pasien Pulpitis 

Ireversibel Akut di RSGM Unpad 

drg. R. Tantry 

Maulina, M.Kes., 

PhD. 

48 160110140069 
Ai rafikah 

nurpratiwi 

Evaluasi Nyeri Orofasial dan Aktivitas 

Fungsional Rahang Pasca Perawatan Standar 

Kegawatdaruratan pada Pasien Bedah Mulut 

di IGD RSGM Unpad 

drg. R. Tantry 

Maulina, M.Kes., 

PhD. 

49 160110140015 
Sarasti laksmi 

anindita 

Perbandingan Tingkat Kecemasan pada 

Penderita Celah Bibir dan Langit-langit yang 

Belum Firawat dan yang Telah Dirawat 

drg. Kirana Lina 

Gunawan, M.Kes 
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50 160110140013 Jelita permatasari 

Perbandingan Rasa Sakit pada Pasien yang 

Menerima Penyuntikan AMSA dengan Jarum 

Suntik Konvensional dan STA 

drg. Kirana Lina 

Gunawan, M.Kes 

51 160110140097 Arina sani nafisa 
Penanganan Laterognatik dengan Tindakan 

bso/ss 

drg. Abel Tasman 

Yuza, Sp.BM. 

52 160110142006 Renuka devi 
Deskripsi Pola Sidik Bibir pada Anak dan 

Dewasa Sub Ras China 

drg. Hj. Nani 

Murniati,M.Kes. 

53 160110140045 Sita aulia agustin 
Penilaian Resiko Karies pada Anak Usia 6-7 

Tahun di Daerah Perkotaan dan Pedesaan 

drg. Anne Agustina 

Suwargiani, M.KM 

54 160110140021 Putri sundari 
Penilaian Resiko Karies Usia 11-12 Tahun di 

Daerah Perkotaan da Pedesaan 

drg. Anne Agustina 

Suwargiani, M.KM 

55 160110140034 Sundus maysun 
Penilaian Resiko Karies Usia 35-44 Tahun di 

Daerah Perkotaan da Pedesaan 

drg. Anne Agustina 

Suwargiani, M.KM 

56 160110140008 
Muhamad rizki 

wahyu r. 

Kepuasan Pengguna Rumah Sakit Gigi dan 

Mulut Bagian VIP 

Dr. Cucu Zubaedah, 

Dra., MS 

57 160110140072 
Yandi 

kusmulyandi 

Efektifitas Pemasaran dari Mulut ke Mulut 

Pengguna RSGM di Bagian VIP 

Dr. Cucu Zubaedah, 

Dra., MS 

58 160110140031 Sinta sondari 
Pendapat Pengguna RSGM Bagian VIP pada 

Nilai yang Didapat 

Dr. Cucu Zubaedah, 

Dra., MS 

59 160110140061 
Raka putra 

pratama s. 

Kemampuan Motorik Menyikat Gigi pada 

Mahasiswa FKG Angkatan 2014 

Dr. drg. Gilang 

Yubiliana, M.Kes 

60 160110140019 

R.aj aulia 

maharani 

destiarlisa 

Efek Penggunaan Pola Komunikasi Efektif 

Mahasiswa Program Profesi kepada Pasien 

Sebelum Pengangkatan Gigi di RSGM FKG 

UNPAD terhadap Ansietas Dental 

Dr. drg. Gilang 

Yubiliana, M.Kes 

61 160110140025 Nadya amalia 
Penggunaan Media Audiovisual Terhadap 

Kemampuan Motorik Menyikat Gigi Pasien 

Dr. drg. Gilang 

Yubiliana, M.Kes 

62 160110140037 
Ali alfatsyah 

jihadillah 

Gambaran Kebersihan Gigi dan Mulut pada 

Anak Penderita Lupus Eritematosus Sistemik 

di RSHS Bandung 

Dr. drg. Irna 

Sufiawati, Sp.PM. 

63 160110140086 Indah dwitasari 

Gambaran Variasi Normal Lesi Mukosa 

Mulut pada Mahasiswa Program Sarjana 

Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Padjadjaran 

drg. Tenny Setiani 

Dewi, M.Kes., Sp.PM 
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64 160110140075 Nabilla rifda a. 
Deskripsi Oral Hygiene pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Garuda Bandung 

drg. Wahyu Hidayat, 

Sp.PM. 

65 160110140033 
Raden roro 

larasati dyah u. 

Deskripsi Manifestasi Oral pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Garuda Bandung 

drg. Wahyu Hidayat, 

Sp.PM. 

66 160110140018 Hilda hildasah 
Kolonisasi Jamur dari Saliva Pasien Diabetes 

Mellitus yang Memiliki Coated Tounge 

drg. Nanan Nur'aeny, 

Sp.PM. 

67 160110140022 
Fitri rahmadhanti 

n. 

Kolonisasi Jamur dari Saliva Pasien 

Hipertensi yang Memiliki Coated Tounge 

drg. Nanan Nur'aeny, 

Sp.PM. 

68 160110140106 Rosita nurdiani 

Hubungan Antara Kadar Hb dan Profil Lesi 

Ulserasi Rongga Mulut Anak Usia SD di 

Kecamatan Jatinangor, Sumedang (Variabel 

yang Diperiksa: Kadar Hb, Karakteristik Lesi 

Ulserasi) 

drg. Indah Suasani 

Wahyuni, Sp.PM. 

69 160110140038 
Zuleika fadiah 

puteri u. 

Gambaran Variasi Normal dan lesi Mukosa 

Oral pada Anak Usia SD di Kecamatan 

Jatinangor, Sumedang (Variabel yang 

Diperiksa: Jenis Kelamin, Usia, Lokasi dan 

Jenis Variasi Normal dan Lesi Mukosa Oral) 

drg. Indah Suasani 

Wahyuni, Sp.PM. 

70 160110140109 Indah permatasari 

Uji Setting Time, pH dan Calcium Release 

Injectable Bone Cement Berbasis Karbonat 

Apatit 

71 160110140023 Dina purnamasari 
Sintesis Nano Kalsium Hidroksida untuk 

Aplikasi di Bidang Kedokteran Gigi 

72 160110140039 Safitri bellinda 

Pembuatan Injectable Nano Kalsium 

Hidroksida untuk Aplikasi Direk Pulp 

Capping 

73 160110140116 Amalia erdiana 

Uji Setting Time, pH dan Calcium Release 

Endodontic Sealer Berbasis Biokeramik Swa-

Sintesis 

74 160110140064 
Fathiyya nisa'tudz 

dzikra 

Pembuatan Bahan Direk Pulp Capping 

Berbasis Biokeramik-Bioglass Swa-Sintesis 

dengan Komposisi yang Berbeda-beda 

75 160110140082 
Karina 

atmawinanda 

Uji Setting Time, pH dan Calcium Release 

Bahan Direk Pulp Capping Berbasis 

Biokeramik-Bioglass Swa-Sintesis 

76 160110140107 Umi latifah 

Pembuatan Bahan Restorasi Komposit 

Gingiva Swa-Sintesis dengan Komposisi 

Filler yang Berbeda-beda 

77 160110140114 Ignes nathania 
Uji Diamteral Tensile Strength Bahan 

Restorasi komposit Gingiva Swa-Sintesis 

78 160110140003 
Fitria lesmana 

putri 
Pembuatan Varnish Sewarna Gigi 

79 160110140091 Annisa trihapsari 

Efek Penghambatan Varnish Flouride 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri Penyebab 

Karies 

80 160110140012 
Sianny surya 

putri 
Uji Kekerasan Porselen Swa-Sintesis 
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81 160110140070 Muga restunaesha 
Uji Compressive Strength bahan direct Pulp 

Capping berbahan bioceramic-bioglass 

82 160110140060 
Alveolannisa 

cintani b. 

Efek Bleaching External Terhadap Kekerasan 

Gigi Secara Invitro. 

Dr Irmaleny, drg., 

Sp.KG 

83 160110140036 Shela melyana 

Hubungan Tingkat Keasaman Saliva (pH) 

Saliva Terhadap Angka Kejadian Karies pada 

Wanita Perokok. 

Dr Irmaleny, drg., 

Sp.KG 

84 160110140014 Sitta zahratunnisa 

Pengaruh Laju Aliran Saliva Terhadap 

Angka Kejadian Karies Pada Wanita 

Perokok. 

Dr Irmaleny, drg., 

Sp.KG 

85 160110140004 
Sheilla fauzia 

maretta 

Perbedaan Kekasaran Permukaan Hasil 

Pemolesan Restorasi Resin Komposit Antara 

Batu Arkansas dan Enhance 

drg Diani Prisinda, 

MARS., Sp.KG 

86 160110140098 Fara salsabila  
Perbedaan Kerapatan pengisian saluran akar 

menggunakan warm & cold gutta percha 
drg. Dudi 

87 160110140115 Denta asnatasia  Variasi Normal Lidah Manusia 
Dr. drg. Hj. Winny 

Yohana, Sp.KGA. 

88 160110140090 Dita damayanti s. 
Perbedaan pH Saliva Sebelum dan Sesudah 

Meminum Air Rebusan Sirsak 

Dr. drg. Hj. Winny 

Yohana, Sp.KGA. 

89 160110140112 Parlin nurtani 
Perbedaan Laju Saliva Sebelum dan Sesudah 

Meminum Air Rebusan Daun Sirsak 

Dr. drg. Hj. Winny 

Yohana, Sp.KGA. 

90 160110140067 Aulia fatimah 
Karakteristik Gambaran Oral dan Penyakit 

Sistemik pada Wanita Perokok 

Dr. drg. Sri 

Tjahajawati, M.Kes. 

91 160110140041 Yuyun qurrota 
Manifestasi Sekresi dan Mikrobiologi Saliva 

Wanita Perokok 

Dr. drg. Sri 

Tjahajawati, M.Kes. 

92 160110140016 Dwi afuan 

Kuesioner Pengetahuan Wanita Perokok akan 

Dampak Rokok pada Penyakit Mulut dan 

Sistemik 

Dr. drg. Sri 

Tjahajawati, M.Kes. 

93 160110140103 
An nisaa 

mardhatillah 

Karakteristik Gambaran Oral pada Wanita 

Penderita HIV Aids ARV dan Non ARV di 

Klinik Teratai Eicjkman 

Dr. drg. Sri 

Tjahajawati, M.Kes. 

94 160110140105 
Intan ayu 

nurazizah 

Tinjauan Penggunaan Beberapa Agen Kimia 

untuk Pengontrolan dan Pencegahan Plak 

Gigi 

Dr. Hening Tjaturina 

Pramesti, dra., MS. 

95 160110140092 
Dengah hadassah 

g. 

Tinjauan Penggunaan Enzim pada 

Pengontrolan dan Pencegahan Plak Gigi 

(Tinjauan Pustaka) 

Dr. Hening Tjaturina 

Pramesti, dra., MS. 

96 160110140074 
Andika aries 

putra 

Daya Antibakteri Kombinasi Sodium Klorida 

5% dengan Ekstrak Jeruk Purut (citrus 

hystrix) terhadap Jumlah Bakteri Fakultatif 

Anaerobe Rongga Mulut (Penelitian) 

Dr. Hening Tjaturina 

Pramesti, dra., MS. 

97 160110140052 Yuyun sya'adah 

Daya Antibakteri Kombinasi Sodium Klorida 

5% dengan Ekstrak Jeruk Nipis (citrus 

aurantifolia) terhadap Jumlah Bakteri 

Fakultatif Anaerobe Rongga Mulut 

(penelitian) 

Dr. Hening Tjaturina 

Pramesti, dra., MS. 

98 160110140051 Miftahul jannah 

Daya Antibakteri Kombinasi Sodium Klorida 

5% dengan Ekstrak Jeruk Keprok (citrus 

nobilis) terhadap Jumlah Bakteri fakultatif 

Anaerobe Rongga Mulut (Penelitian) 

Dr. Hening Tjaturina 

Pramesti, dra., MS. 
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99 160110140047 
Adzkannisa 

shalihah 

Daya Antibakteri Ektrak Ethylacetat 

Mentimum terhadap Streptococcus Mutans 

drg. Warta Dewi, 

M.Kes. 

100 160110140084 
Maghfira 

indriawati 

Gambaran Prevalensi Kasus DM Tipe 2 pada 

Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Puter 

drg. Kartika Indah Sari, 

M.Kes. 

101 160110140042 Muthi larasmita 
Gambaran Pola Pengunyahan pada Penderita 

Diabetes Mellitus 

drg. Kartika Indah Sari, 

M.Kes. 

102 160110140089 
Rio guntur 

maharsi 

Gambaran Pola Pengunyahan pada 

Mahasiswa Universitas Padjadjaran 

drg. Kartika Indah Sari, 

M.Kes. 

103 160110140071 Nunung nursanti 

Kristal Teta Pendant sebagai salah satu alat 

hipnosis untuk membantu menangani pasien 

dalam praktek kedokteran gigi 

Drg. Ervin Rizali., 

M.Kes 

104 160110140029 Riandi verdi 
Pengaruh Hipnodontik terhadap keberhasilan 

menyikat gigi pasien 

Drg. Ervin Rizali., 

M.Kes 

105 160110140024 
Dwinda 

sandyarini s. 

Perbedaan Median Line Sebelum dan Setelah 

Perawatan pada Kasus Kelas I Angle Pada 

Model Studi (a.n Dwinda Sandyarini Susanto 

NPM 160110140024) 

drg. N.R Yuliawati 

Zenab, Sp.Ort 

106 160110140068 Adha fatin 

Hubungan Antara Prematur Loss Gigi Molar 

Pertama dengan Maloklusi yang Terjadi Pada 

Pasien Umur 11-13 Tahun 

Dr. drg. Endah 

Mardiati, MS., 

Sp.Ort.(K) 

107 160110140043 
Hanifa 

mardhiyyah s. 

Hubungan Antara Prematur Loss Gigi Molar 

Pertama dengan Maloklusi yang Terjadi pada 

Pasien Umur 14-18 Tahun 

Dr. drg. Ida Ayu 

Evangelina, Sp.Ort.(K) 

108 160110140111 
Pratama 

rizkiriandri 

Hubungan Antara Prematur Loss Gigi Molar 

Pertama dengan Maloklusi yang Terjadi pada 

Pasien Umur 19-25 Tahun 

Dr. drg. Avi Laviana, 

Sp.Ort 

109 160110142014 Soo ying yu 

Posisi Molar Pertama Rahang Atas Sebelum 

dan Setelah Perawatan Diukur dari Titik 

Rugea Palatina Ke Dua 

drg. Deni Sumantri 

Latif, Sp.Ort 

110 160110140102 
Vita previa 

indiraya 

Perbedaan Hasil Analisis Model Antara 

Metode Konvensional dengan Menggunakan 

Imodel Analysis Pada Smartphone 

Drg. Gita Gayatri, 

Sp.Ort 

111 160110140005 Cahya wulanda 
Membandingkan Teknik Menyikat Gigi pada 

Pasien Alat Ortodonti Cekat 

Prof. Dr. drg. Eky S. 

Soeria Soemantri, 

Sp.Ort.(K) 

112 160110140007 Hanna widyawati 
Hubungan Kadar Flour dalam Saliva dengan 

Pertumbuhan dan Perkembangan Gigi 

drg. N.R Yuliawati 

Zenab, Sp.Ort 

113 160110140079 Hasna fadila 
Distribusi Crowding Rahang Atas pada 

Pasien Kelas I Angle 

drg. Iwa Rahmat 

Sunaryo, M.Kes., 

Sp.Ort 

114 160110142018 Lim yi xiang Prevalensi Down Syndrome di Depok 

Dr. drg. Hj. Risti 

Saptarini Primarti, 

Sp.KGA. (K) 

115 160110140050 
Nadya oktarina 

hendy 
Prevalensi Down Syndrome di Cirebon 

Dr. drg. Hj. Meirina 

Gartika, Sp.Ped. (K) 

116 160110140119 
Nadiya mujaheda 

a. 

Prevalensi Missing Teeth pada Anak Down 

Syndrome 

Dr. drg. Hj. Yetty 

Herdiyati, Sp.Ped. (K) 

117 160110140009 
Shinta dewi 

nelyasari 

Prevalensi Hipoklasifikasi pada Anak Down 

Syndrome 

Prof. Dr. drg. Hj. 

Williyanti Suwondo, 

Sp.Ped. (K) 

118 160110140081 Pradita annastia 
Prevalensi Hipoplasi pada Anak Down 

Syndrome 

Prof. Dr. drg. Hj. 

Williyanti Suwondo, 

Sp.Ped. (K) 
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119 160110140032 Nabilla ikhwani 

Perbandingan Komposisi Saliva pada Anak 

Usia 6-14 Tahun dengan Karies Risk 

Assesment Rendah dan Tinggi 

Dr. drg. Eriska Riyanti, 

Sp. KGA (K) 

120 160110140010 Ratu ira setyawati 
Uji Antibakteri Pemakaian Ledermix pada 

Perawatan Doses Periapikal Gigi Sulung 

Dr. drg. Eriska Riyanti, 

Sp. KGA (K) 

121 160110140063 Nila aulia serie 
Prevalensi Dental Fear and Avoidance pada 

Remaja 

Dr. drg. Arlette Suzy 

P.Sp KGA.,M.PSi. (K) 

122 160110140077 Erlyta margaret s. 
Peran Pengalaman Pengkondisian sebagai 

Etiologi Dental Fear 

Dr. drg. Arlette Suzy 

P.Sp KGA.,M.PSi. (K) 

123 160110140044 Novianti Efek Psikologis Dental Fear pada Remaja 
drg. Eka Chemiawan, 

M. Kes 

124 160110140078 
Dhia thifal 

malihah 

Peran Modeling Orang Tua dalam Dental 

Fear Anak 

Dr. drg. Hj. Inne 

Suherna Sasmita, 

Sp.Ped. (K) 

125 160110140027 
Dwi 

wahyuningsih 

Prevalensi Bentuk Rugae Palatina Anak Usia 

0-5 Tahun di Jawa Barat 

Dr. drg. Hj. Yetty 

Herdiyati, Sp.Ped. 

126 160110140026 
Kamila 

washfanabila 

Frekuensi Kebiasaan Buruk Postur pada 

Mahasiswa FKG UNPAD 

Lisda Damayanti, drg., 

Sp Pros.(K) 

127 160110140049 
Laurensius randy 

s. 

Pengaruh Toksisitas Berbagai Macam Bahan 

Landasan Gigi Tiruan 

Drg. Taufik 

Soemarsongko, drg., 

Sp Pros.(K) 

128 160110140002 
Muthmainna 

iskandar 
Pembuatan Pontik Posterior dan Estetika 

Deddy Firman, drg., 

MS. 

129 160110142012 
Nur alya binti 

nazerin 

Perbandingan Tinggi Ramus dan Lebar Sudut 

Gonial pada Mahasiswa FKG UNPAD 

Dr. Rasmi Rikmasari, 

drg., Sp Pros.(K) 

130 160110140093 Dian islamiati 
Frekuensi Kegagalan Mahkota dan Jembatan 

di RSGM FKG UNPAD 

Setiawan Bonifacius, 

drg., Sp.Pros. 

131 160110140099 Inas sania afanina  

Perbandingan Antara Tinggi dan Lebar 

Corpus Mandibula pada Mahasiswa FKG 

UNPAD 

Lisda Damayanti, drg., 

Sp Pros.(K) 

132 160110140121 Tamara priskila  
Perbandingan Antara Tinggi dan Lebar 

Corpus Mandibula pada Penderita Bruxism 

Drg. Taufik 

Soemarsongko, drg., 

Sp Pros.(K) 

 

 Selain itu, upaya untuk pengembangan dan peningkatan mutu penelitian terus menerus 

dilakukan, seperti rencana mendatangkan pakar-pakar penelitian di bidang pendidikan kedokterasn 

gigi baik nasional ataupun Internasioanl.  

Dalam bidang kerjasama, Prodi S1 juga telah dipercaya oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran 

Gigi Indonesia (AFDOKGI) untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Lokakarya Implementasi KPT 

dalam kurikulum kedokteran gigi. 

Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang rutin dilakukan sivitas akademika 

FKG Unpad setiap tahun dan kegiatan ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.  

Kegiatan pengabdian masyarakat pada Prodi S1  biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan Blok 

CD3, atau pada saat kuliah OKK sehingga kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan 

yang telah di program oleh berbagai jurusan di tingkat universitas. 
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Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi baseline data untuk kegiatan 

penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk PKM Dosen melalui kegiatan KKN 

telah menjadi base line data untuk beberapa proposal penelitian. Dengan demikian, kegiatan 

pengabdian dan penelitian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. 

Berbagai hasil penelitian tentang kesehatan gigi dan mulut anak sekolah  yang dilakukan 

mahasiswa S1 dan dosen telah ditindak lanjuti menjadi kegiatan pengabdian masyarakat di beberapa 

lokasi binaan yaitu : Kecamatan Cimenyan dan Kecamatan Patrol Kabupaten Bandung, Kecamatan 

Mekarmukti Kabupaten Garut, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sukajadi dan 

Cinambo Kota Bandung 

Prodi S1  memiliki road map pengabdian masyarakat berdasarkan siklus hidup seperti yang 

terlihat pada gambar 6.3 yang dapat dikembangkan menjadi lokasi KKN mahasiswa S1 FKG Unpad 

pada tahun-tahun mendatang di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan 

Kota Bandung. 

PENGABDIAN 
MASYARAKAT DALAM  

RANGKA PENCEGAHAN  
PENYAKIT GIGI & MULUT 

SERTA PENINGKATAN 
KESEHATAN  

BERDASARKAN  
PENDEKATAN 
SIKLUS HIDUP

Ibu Hamil

Bayi

Balita

Anak
Sekolah

PROGRAM  “PANTENGIN  BUMIL”,  
“dede SIAGA”, “Mama Siaga” YANG 
TERINTEGRASI DENGAN KESEHATAN 
IBU DAN ANAK 

PAKET 
“PENCEGAHAN 
GIGI UNTUK 
ANAK YANG 
BERKUALITAS”

PAKET “KADER
KESEHATAN
GIGI REMAJA”

DEWASA

PAKET “AKSES 
LAYANAN 
KURATIF & 
REHABILITATIF”

INTEGRASI DENGAN
PROGRAM KESEHATAN 
IBU ANAK

 

Gambar 6.2 Road map Pengabdian Masyarakat Berdasarkan Siklus Hidup 
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BAB VII 

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 
 

Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dengan mengacu kepada program heksagonal 

kemahasiswaan yaitu : 

1. Bidang pengembangan penalaran dan kreativitas 

Kegiatan yang biasa diselenggarakan dan diikuti oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi  Unpad 

meliputi kegiatan seminar, lokakarya, diskusi, perlombaan karya tulis ilmiah,pelatihan jurnalistik 

dan kewirusahaan, seminar persiapan preklinik menuju klinik, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, 

kunjungan ilmiah ke luar negeri sebagai delegasi mengikuti simulasi sidang PBB, pendidikan dan 

pelatihan  (Diklat), serta diadakannya pelatihan karya tulis ilmiah untuk mendukung publikasi hasil 

penelitian yang akan berguna bagi bidang keilmuan maupun bagi masyarakat. Berbagai kegiatan ini 

penting dalam menunjang pembentukan mental berpikir kritis dan ilmiah di kalangan mahasiswa 

sebagai bekal agar siap saat mulai terjun di masyarakat untuk mempraktekan keahliannya.  

Pengiriman mahasiswa ke berbagai pelatihan kreativitas, seperti Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) yang menelusuri bidang gagasan tertulis, artikel ilmiah, kewirusahaan, pengabdian pada 

masyarakat,  peneltian dan teknologi, aktif dilakukan dalam rangka melatih mahasiswa melalui ide 

dan inovasi yang diupayakan dapat menghasilkan hal yang berguna bagi masyarakat dan untuk 

meningkatkan pengalaman mereka di bidang keilmiahan.  

Dukungan FKG Unpad kepada mahasiswa dalam meraih prestasi di bidang penalaran keilmiahan 

tersebut, seperti peraih dalam berbagai event nasional maupun internasional. 

2. Bidang kesejahteraan mahasiswa 

Program kemahasiswaan ditujukan untuk BPP Bidikmisi, Expo Kewirausahaan Nasional, Program 

Mahasiswa Wira Usaha (PMW), Co-op (Program belajar bekerja terpadu) 

3. Bidang Minat Bakat dan Ormawa 

Dalam rangka menyeimbangkan kinerja mahasiswa karena terlalu padatnya kegiatan mereka 

dibidang akademik, maka perlu diimbangi dengan penyaluran aspirasi minat dan bakat mereka 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang memadai untuk mendukung tercapainya kualitas mahasiswa 

yang baik dalam bidang akademis dan non-akademis. Pembentukan organsasi kemahasiswaan 

melalui Kelompok Kegiatan Mahasiswa (KKM) di Fakultas, maupun Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) di Universitas adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk bisa meraih tujuan tersebut. 

Adapun bidang yang kegiatannya adalah : 

o Keikutsertaan dalam persatuan mahasiswa kedokteran gigi seluruh Indonesia seperti 

Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI), dan Jaringan Mahasiswa 

Kesehatan Indonesia (JMKI). 

o Religi, seperti Forum Silaturahmi Mahasiswa Muslim Kedokteran Gigi (FOSIKAGI), 

Perhimpunan Mahasiswa Kristen (PMK) dan Kumpulan Mahasiswa Katolik (KMK) 
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o Minat dan Seni, seperti Unit Protokoler Mahasiswa (UPM), Band, Perkusi, Tari Tradisional, 

khususnya Tari Saman, Dance,dan Paduan Suara Mahasiswa (PSM). Beberapa klub olahraga 

mahasiswa  antara lain meliputi Dentistry Basketball Club (DBC), Dentistry Futsal Club, 

Tenis Meja dan Badminton Club. Adapun acara Pekan Olahraga Seni antar-angkatan 

(Porsenang) diadakan setiap tahunnya dengan masing-masing angkatan dan juga dosen serta 

karyawan wajib berpartisipasi dalam berbagai perlombaan, diantaranya Putra Putri Kampus, 

perlombaan olahraga, serta seni lainnya. Selain itu, ada pula mahasiswa yang memenangkan 

Putri Pariwisata dalam ajang Putri Indonesia bahkan menjadi finalis dalam pemilihan Miss 

Indonesia 

o Komunikasi 

Lingkungan yang beragam dari berbagai budaya tetap mengutamakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional sebagai pengantar, sehingga hal ini pun mampu memicu mahasiswa 

untuk menjadi Duta Bahasa pada tahun 2010. 

4. Bidang Penyelarasan Dunia Kerja 

Diadakan program pengembangan pusat karier, workshop tracer study dan analisis data 

5. Bidang Mental/Wawasan Kebangsaan 

Dapat dilakukan dengan mengadakan : 

 Pendidikan bela negara/Menwa 

  Latihan Kepemimpinan Manajerial Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar yang biasa 

diselenggarakan bagi para mahasiswa untuk : 

a. Meningkatkan profesionalisme kerja, analisis sosial, kemampuan rencana strategi, dan 

keterampilan manajemen mahasiswa. 

b. Aktualisasi diri mahasiswa FKG Unpad  

 Latihan Dasar Kepemimpinan dan Organisasi (LDKO), merupakan kelanjutan dari LKMM. 

6. Internasionalisasi 

Program yang diadakan adalah Student’s Exchange ke Jepang dan negara lainnya. 

 

 

 


