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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 

DIKTI) tahun 2014, setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian 

pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para 

pemangku kepentingan. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. 

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nomor 73 tahun 2013 perlu menyusun Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan 

program studi di perguruan tinggi. 

Panduan ini diperuntukkan bagi pengelola program studi dalam mengaji, mengoreksi, 

menyesuaikan, merumuskan ulang, atau memperbaharui rumusan capaian pembelaharan 

lulusannya, agar rumusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi 

capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan program studi selain merupakan 

rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua 

lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program studi 

berkewajiban untuk memiliki rumusan capaian pembelajaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN 

DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). Perumusan capaian pembelajaran merupakan pernyataan mutu lulusan maka 

rumusan capaian pembelaharan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengembangan kurikulum program studi. 

Terdapat dua manfaat perumusan capaian pembelajaran; 1) sebagai alat pengelola 

program studi untuk mencapai target mutu lulusan, dan 2) sebagai alat informasi kepada 

masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi di perguruan tinggi. 

Panduan ini berisi tentang dasar hukum perlunya perumusan capaian pembelajaran, 

uraian singkat KKNI lulusan Diploma III Keperawatan Gigi, pengertian capaian 

pembekajaran, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KKNI dan SN DIKTI yang terkait 

dengan capaian pembelajaran, dan tahapan penyusunan capaian pembelajaran. 
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BAB II 

DASAR HUKUM 

 

Dasar hukum capaian pembelajaran dinyatakan dalam : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012  tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PT dan 

pengelolaan perguruan tinggi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

5500 tahun 2014; 

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI); 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang standar 

nasional pendidikan. 

6. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 

7. Permenristekdikti nomor 49 tahun 2014 tentang SN-PT, Berita Negara Republik 

Indonesia nomor 769 tahun 2014 

8. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2014 tentang SPM-PT, Berita Negara Republik 

Indonesia nomor 788 tahun 2014 
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BAB III 

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA 

 
 

Globalisasi industri memberikan dampak pada perubahan dunia pendidikan. 

Tuntutan dunia usaha/industri yang mempersyaratakan pekerja profesional dan non 

profesional harus memiliki kompetensi standar yang memenuhi standar kualifikasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Mobilitas mahasiswa dan tenaga kerja antar negara 

memberikan tantangan bagi perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan dari 

masyarakat global terhadap hasil pendidikan yang dilakukannya. Hal ini menyebabkan 

negara-negra peserta GATS dan AFTA menyusun kerangka kualifikasi nasional. 

Kerangka kualifikasi adalah instrumen untuk menentukan jenjang kualifikasi 

berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran. Deskripsi tersebut merupakan alat untuk 

memetakan keahlian dan karir seseorang, serta mengembangkan kurikulum pendidikan. 

Capaian pembelajaran merupakan pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami dan 

dapat dikerjakan oleh seseorang setelah menyelesaikan proses belajar. Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi 

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja (Gambar 1). 

 

 

 

Gambar 1: Capaian KKNI dari berbagai kegiatan DIKLAT 
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Gambar 2 : Kesetaraan Capaian Pembelajaran dengan KKNI 

 

Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 

terdiri atas: 

1. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; 

2. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; 

3. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; 

4. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; 

5. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; 

6. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan 

jenjang 6; 

7. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; 

8. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; 

9. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; 

10. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9 
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BAB IV 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) 

 
 
 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 adalah satuan standar yang meliputi 

Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN DIKTI merupakan kriteria minimal tentang 

pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: 

1. standar kompetensi lulusan; 

2. standar isi pembelajaran; 

3. standar proses pembelajaran; 

4. standar penilaian pembelajaran; 

5. standar dosen dan tenaga kependidikan; 

6. standar sarana dan prasarana pembelajaran 

7. standar pengelolaan pembelajaran; dan 

8. standar pembiayaan pembelajaran. 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Dalam SKL dinyatakan bahwa capain 

pembelajaran lulusan wajib mengacu kepada deskripsi Capaian Pembelajaran KKNI dan 

memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 

Dalam SN DIKTI dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, sehingga Capaian 

Pembelajaran merupakan unsur utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. 
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BAB V 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

 
 
 
5.1. Deskripsi capaian pembelajaran 

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai Capaian 

Pembelajaran yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, 

serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek 

pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan 

penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, 

budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. 

 

 

 

Gambar 5.1 Gambar Deskripsi Capaian Pembelajaran 

 

Dalam KKNI, Capaian Pembelajaran didefinisikan  sebagai kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

Capaian Pembelajaran merupakan penera  (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang 

dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan Capaian 

Pembelajaran  disusun  dalam empat unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, 

penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. Empat unsur dalam CP 

diartikan sebagai berikut: 
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a. Sikap dan tata nilai: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau 

jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama 

proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. 

b. Kemampuan kerja: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam 

setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan 

bermanfaat. 

c. Penguasaan pengetahuan: merupakan informasi yang telah diproses dan 

diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang 

terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan. 

d. Wewenang dan tanggung Jawab: merupakan konsekuensi seorang  pembelajar yang 

telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam 

masyarakat secara benar dan beretika. 

Dengan mengacu pada deskripsi CP KKNI diatas, rumusan CP lulusan dalam standar 

kompetensi lulusan (SKL) dinyatakan ke dalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang disesuaikan untuk 

lulusan perguruan tinggi (Gambar 4): 

• Unsur sikap dalam CP (SKL) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan 

tinggi; 

• Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan  unsur penguasaan 

pengetahuan dari CP KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu; 

• Unsur keterampilan merupakan gabungan unsur kemampuan kerja  dan unsur 

kewenangan dan tanggung jawab dari deskripsi CP KKNI. 

• Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang 

keilmuan/keahlian tertentu, sedang ketrampilan umum mencirikan kemampuan lulusan 

sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya. 
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Masing-masing unsur Capaian Pembelajaran dalam Standar Kompetensi Lulusan diartikan 

sebagai berikut : 

(1) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin  dalam kehidupan  spiritual  dan  sosial  

melalui   proses  pembelajaran,   pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

(2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang 

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja 

mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu 

tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau 

bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

(3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan 

konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada  

masyarakat  yang  terkait  pembelajaran.  Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni 

keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut: 

a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan; 

b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan 

khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan 

suatu program studi bidang tertentu, wajib disusun oleh forum program studi 

yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi. 

 Parameter Capaian Pembelajaran :
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LEVEL 
KUALIFIK
ASI 

 

KATA KUNCI TINGKAT KEMAMPUAN 
KERJA PROGRAM 

 

9 Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset 

multi- transdisiplin 

Doktor 

8 
Mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, 

inovasi, teruji. 
Magister 

 

7 
Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara 
standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategis 

organisasi. 

 

Profesi 

 
6 

Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, 
memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikan masalah. 

 
Sarjana 

5 Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih 
berbagai metode 

Diploma 3 

 

4 
Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, 
memilih metode baku 

 

Diploma 2 

3 Melaksanakan serangkaian tugas spesifik, Diploma 1 

 

 

Tabel 3: Tingkat penguasaan pengetahuan sesuai Standar Isi 
Pembelajaran 

 
 

LEVEL 

KUALIFIK

ASI 

 
PENGUASAAN PENGETAHUAN 

 
PROGRAM 

 
9 

menguasai filosofi keilmuan bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu 

Doktor/Doktor 

Terapan/ Spesialis ll 

 

8 
 

menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan 
tertentu 

Magister/Magister 

Terapan/Spesial l 
 

7 
menguasai teori aplikasi bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu 

 

Profesi 

 

6 

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis 

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara mendalam 

 

Sarjana/Sarjana 
Terapan 

5 
menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu 

secara umum 

Diploma 3 

 

4 
menguasai prinsip dasar pengetahuan dan 

keterampilan pada bidang keahlian tertentu 

 

Diploma 2 

 
3 

menguasai konsep umum, 

pengetahuan, dan keterampilan 

operasional lengkap; 

 
Diploma 1 

 

Catatan: 

tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau 
integratif. 
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 Fungsi dan format perumusan CP 

Secara umum CP berfungsi sebagai: 

a. Komponen kurikulum dan penera kualitas lulusan 

b. Penciri spesifikasi program studi 

c. Ukuran level kualifikasi 

d. Rujukan untuk evaluasi kurikulum 

e. Rujukan untuk melakukan pengakuan kesetaraan 

f. Pembanding capaian jenjang pendidikan 

g. Kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 

Deskripsi CP menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum 

pendidikan tinggi (KPT). CP dapat dipandang  sebagai  resultan dari hasil keseluruhan 

proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh 

studinya pada satu program studi tertentu. 

Karena sifatnya yang multifungsi, maka format deskripsi CP dapat beragam sesuai 

dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsikan secara 

ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. 

Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-

unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan 

pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda. 

Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya 

akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh 

lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting 

yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan 

kurikulum pada program studi, pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri 

bahan kajian yang akan disusun. 

 
 Alur penyusunan CP 

Secara umum tahapan penyusunan CP lulusan dapat diskemakan seperti pada 

Gambar 7 berikut: 
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Gambar 7 

 

Proses penyusunan Capaian Pembelajaran melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Penetapan profil lulusan yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh 

lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu antara 1-3 tahun setelah 

menyelesaikan program studi. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian 

terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha 

maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, 

sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara 

nasional. 

b. Dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan juga akan 

memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara 

institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan 

menggunakan hasil didiknya. Hal ini menjamin mutu kemampuan lulusan. 

Perumusan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk 

menjadikannya sebagai capaian pembelajaran, 
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yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

seperti yang dinyatakan dalam SN DIKTI. 

c. Penentuan sejumlah kemampuan (CP) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi 

KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan 

pengetahuan. Sedang yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat 

mengacu sepenuhnya pada (dikaji kesesuaian dengan) rumusan yang telah 

ditetapkan dalam SN DIKTI. 

d. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi 

keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Dengan langkah ini maka rumusan CP 

akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan 

tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika 

perlu menjadi nilai unggul dari lulusannya. Disamping itu, perkembangan 

berbagai sektor yang muncul di masyarakat juga harus dapat diakomodasikan 

sehingga turut mewarnai CP lulusan. 

e. Mengingat deskripsi sikap dan keterampilan umum telah dinyatakan dalam 

lampiran SN DIKTI, maka pada bagian panduan ini dijelaskan bagaimana 

mekanisme untuk merumuskan sejumlah “keterampilan khusus”; yaitu 

kemampuan kerja yang terkait dengan bidang keahlian dan keilmuan tertentu. 

f. Dalam menyusun “keterampilan khusus”, penyusun wajib melakukan analisis 

terhadap: 

▪ masukan tentang kompetensi terpakai yang dapat diperoleh dari alumni 

yang bekerja 1-3 tahun setelah lulus pada institusi nasional dan 

internasional, 

▪ usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan 

(pemerintah, badan hukum penyelengara, perguruan tinggi penyelenggara, 

asosiasi profesi/keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan), 

▪ kompetensi kerja yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan sertifikasi 

yang relevan baik pada tingkat nasional maupun internasional, 

▪ rumusan CP lulusan program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di 

dalam dan luar negeri, 

▪ standar akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri, dan dari sumber lain 

yang pernah ditulis, misalnya dari jurnal pendidikan. 
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▪ probabililtas bergesernya kompetensi kerja pada jangka pendek dan menengah 

▪ perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

▪ perkembangan sistem pembelajaran baru 

 

 Indikator pengkajian CP 

Untuk mengkaji rumusan CP yang dihasilkan, beberapa indikator di bawah ini dapat 

dijadikan acuan: 

a. Kelengkapan unsur deskripsi; 

b. Kesesuaian dengan jenjang kualifikasi; 

c. Kejelasan batas bidang keilmuan/keahlian program studi; 

d. Tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus 

dikuasai; 

e. Referensi program studi sejenis sebagai pembanding; 

f. Kejelasan rumusan, adanya kesamaan arti bila dibaca awam/pemangku 

kepentingan. 
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LAMPIRAN 

 
PROFIL LULUSAN,CAPAIAN PEMBALAJARAN LULUSAN, DAN BAHAN KAJIAN  

DIPLOMA 3 JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 
 

PROFIL DESKRIPSI PROFIL 

1. Pelaksana 

Pelayanan 

Asuhan 

Kesehatan Gigi 

dan Mulut 

1. Mampu melakukan tindakan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan 

Mulut secara holistik meliputi promotif dan preventif yang dilaksanakan 

kepada individu, kelompok dan masyarakat sesuai dengan standar 

pelayanan, etika profesi dan peraturan yang berlaku. 

2. Menguasai konsep prosedural dan teori Pelayanan Asuhan Kesehatan 

gigi dan mulut  (Dental Hygiene Care) sehingga mampu menghasilkan 

proses Pelayanan Asuhan Kesehatan gigi dan mulut secara holistik 

terhadap sasaran individu, kelompok dan masyarakat.  

3. Mampu mengambil keputusan secara mandiri untuk melakukan 

tindakan promotif dan preventif yang tepat dalam menunjang 

pelaksanaan Pelayanan Asuhan Kesehatan gigi dan mulut. 

4. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan 

dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan Pelayanan Asuhan 

Kesehatan gigi dan mulut secara bertanggungjawab. 

2. Promotor 

Kesehatan  Gigi 

dan Mulut 

 

1. Mampu  melaksanakan program promosi kesehatan gigi dan mulut 

kepada individu, kelompok dan masyarakat dengan memanfaatkan 

teknologi yang sesuai kebutuhan berdasarkan standar pelayanan, 

etika profesi dan peraturan yang berlaku. 

2. Mampu menguasai konsep teoritis promosi kesehatan gigi, teknologi 

di bidang promosi kesehatan gigi dan mulut yang didukung oleh 

konsep pengelolaan data, sehingga dapat membantu individu, 

kelompok dan masyarakat dalam memelihara kesehatan gigi dan 

mulut secara mandiri. 

3. Mampu menganalisis situasi untuk menentukan materi, metode dan 

teknologi promosi yang tepat dalam  melakukan promosi kesehatan 

gigi dan mulut pada individu, kelompok dan  masyarakat. 

4. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan 

dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan promosi kesehatan gigi 

dan mulut secara bertanggungjawab. 

3. Pelaksana 

kegiatan 

asistensi dalam 

pelayanan 

kesehatan gigi 

dan mulut. 

 
 
 
 

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan sebagai perawat gigi terampil dalam 

kegiatan asistensi dengan dokter gigi dan perawat gigi ahli sesuai 

dengan standar prosedur operasional serta prinsip-prinsip patiens 

safety. 

2. Menguasai konsep teoritis dan teknis  asistensi dalam pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut meliputi penatalaksanaan pasien sebelum 

dan sesudah perawatan, mempersiapkan alat dan bahan kedokteran 

gigi, transfering alat, pengendalian infeksi silang, dan standar prosedur 

operasional dalam kegiatan asistensi dengan dokter gigi dan perawat 

gigi ahli. 
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PROFIL DESKRIPSI PROFIL 

3. Mampu mengelola kegiatan dental asisting dan administrasi klinik 

meliputi rekam medis gigi, perencanaan dan pelaporan penggunaan 

alat dan bahan kedokteran gigi serta pengendalian infeksi silang. 

4. Bertanggung jawab pada setiap kegiatan dental assisting yang 

dikerjakannya dan dapat menjaga kualitas hasil kegiatan asistensi 

dengan dokter gigi dan perawat gigi ahli sesuai standar. 

 
 

a. Capaian Pembelajaran  

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 

PENGETAHUAN 1. Menguasai konsep teoritis dan teknis pelayanan asuhan kesehatan 
gigi dan mulut 

2. menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi promosi kesehatan 
gigi dan mulut 

3. menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi media promosi 
kesehatan gigi dan mulut 

4. Menguasai konsep teoritis dan teknis  pencegahan penyakit gigi dan 
mulut 

5. Menguasai konsep teoritis dan teknis  asistensi pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut 

6. Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan manajemen 
asuhan kesehatan gigi dan mulut 
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7. Menguasai konsep teoritis tentang kebutuhan dasar manusia 

8. Menguasai konsep teoritis tentang anatomi tubuh manusia 

9. Menguasai konsep teoritis tentang anatomi gigi 

10. Menguasai konsep teoritis dan teknis  konservasi gigi 

11. Menguasai konsep teoritis dan teknis  pencabutan gigi 

12. Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan bahan-bahan dan 
alat-alat kedokteran gigi 

13. Menguasai konsep teoritis dan tehnik komunikasi 

14. Menguasai konsep teoritis dan tehnikpengendallian infeksi silang 

15. Menguasai konsep teoritis dan teknis identifikasi penyakit gigi dan 
mulut 

KETRAMPILAN 
UMUM 

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 
data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum 
maupun yang sudah baku; 

2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya 
secara mandiri; 

4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkan; 

5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaannya 

6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya; 

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; 

8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi; 

 9. Mampu melaksanakan pengumpulan data dalam bidang  kesehatan 
gigi dan mulut sesuai dengan etika penelitian 

 10. Menguasai konsep, teori dan metodologi penelitian serta 
pengolahan data secara deskriptif 

 11. Mampu menyusun laporan secara ilmiah dan tepat berdasarkan 
data dan informasi yang didapatkan sehingga dapat memberikan 
alternatif pemecahan masalah pelayanan asuhan  kesehatan gigi 
dan mulut. 
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KETRAMPILAN 
KHUSUS 

1. Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang 
meliputi upaya promotif dan preventif.  

2. Mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut 
dalam lingkup kesehatan masyarakat 

3. Mampu melaksanakan kegiatan kuratif terbatas menggunakan 
pendekatan asuhan kesehatan gigi dan mulut 

4. Mampu melaksanakan kegiatan manajemen asuhan kesehatan gigi 
dan mulut 

5. Mampu melaksanakan kegiatan asistensi dalam pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut sesuai kewenangannya 

 
c. Bahan Kajian dan Mata Kuliah 

NO BAHAN KAJIAN MATA KULIAH 

1 Agama secara umum dan khusus 

Agama 

2 Sejarah agama 

3 Kedudukan dan fungsi agama 

4 Etika dan akidah beragama 

5 Motivasi dan tujuan beragama 

6 Peran agama, HAM dan demokrasi 

7 Pengertian pokok Pancasila 

Pancasila 

8 
Pancasila dalam sejarah bangsa 
Indonesia 

9 
Fungsi Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa 

10 Pancasila sebagai filsafat bangsa 

11 Pancasila dan UUD 45 

12 Demokrasi Pancasila 

13 Pancasila sebagai sistem etika 

14 
Penerapan Pancasila dalam profesi 
keperawatan/kesehatan gigi 

15 Otonomi daerah 

Kewarganegaraan 

16 Pengantar kewarganegaraan 

17 Wawasan nusantara 

18 Ketahanan nasional 

19 Politik strategi nasional 

20 Sishankamrata 

21 Fungsi bahasa 

Bahasa Indonesia 

22 Tata bahasa 

23 
Tata ejaan bahasa Indonesia yang 
disempurnakan 

24 
Tata kalimat bahasa Indonesia yang 
efektif 

25 Paragraf dan pengembangannya 

26 
Diksi/pilihan kata dan kosa kata 
bahasa Indonesia yang baku 

27 Tehnik pembuatan surat. 

28 Berbagai jenis Karya ilmiah 

29 Tehnik pembuatan laporan. 
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30 Penulisan ilmiah dan tulisan popular 

31 Sistem pencernaan 

Histologi dan Anatomi Fisiologi Manusia 

32 Ginjal dan saluran kemih 

33 Sistem pernafasan 

34 Sistem syaraf 

35 Sistem hormon 

36 Sistem pembuluh darah dan jantung 

37 Kulit dan integumen 

38 Tulang dan otot 

39 Histologi rongga mulut 

40 
Sistem Muscullosceletal leher dan 
kepala 

41 
Sistem Sirkulasi darah leher dan 
kepala 

42 Sistem Persyarafan leher dan kepala 

43 Sistem pengunyahan dan pencernaan 

44 Sistem Imun dalam rongga mulut 

45 Dasar-dasar manajemen 

Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut 

46 Administrasi keuangan 

47 Pengelolaan data dan dokumen 

48 Sistem rujukan 

49 
Pengelolaan inventaris pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut 

50 JKN : BPJS dan Askes 

51 Proses pertumbuhan gigi 

Dental Morfologi 

52 Bentuk gigi geligi 

53 Fungsi gigi geligi 

54 Struktur gigi 

55 Jaringan pendukung gigi 

56 

Cara penulisan nomenklatur gigi 
geligi yang digunakan pada waktu 
pemeriksaan gigi dan mulut  

57 
Dasar-dasar ilmu kesehatan 
masyarakat  

Ilmu Kesehatan Masyarakat 

58 Epidemiologi 

59 Perilaku kesehatan 

60 Kesehatan Lingkungan  

61 Kesehatan Keselamatan Kerja 

62 Gizi Masyarakat  

63 Tanda-tanda vital 

Kebutuhan Dasar Manusia 

64 Konsep  kebutuhan dasar manusia 

65 
Asuhan keperawatan pada lingkup 
kebutuhan dasar manusia 

66 
Konsep kebutuhan  biologis, 
psikososial, serta dan spiritual 

67 

Konsep   kebutuhan fisiologis: 
personal hygiene,  serta rasa aman 
dan nyaman. 

68 
Pembalutan, bidai, hacting, infus, 
kateter 

69 Pemenuhan kebutuhan akan rasa Kebutuhan Dasar Manusia  
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aman dan nyaman pada perawatan 
gigi 

Dalam Kesehatan Gigi 

70 

Pemenuhan kebutuhan biologis, 
psikososial, serta dan spiritual pada 
perawatan gigi 

71 

Pemenuhan kebutuhan fisiologis: 
personal hygiene  pada perawatan 
gigi 

72 Tujuan, sasaran yansuhkesgilut 

Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

73 Falsafah Kesehatan Gigi 

74 Sejarah Dental Hygiene 

75 
Pengertian Pelayanan Asuhan 
Kesehatan Gigi. 

76 International Dental Auxillaris 

77 
Penerapan Dental Hygiene dan 
Terapi Gigi dan Mulut Indonesia 

78 
Proses pelayanan asuhan : metode 
dan strategi 

79 
Pengkajian dalam Asuhan Kesehatan 
Gigi 

80 
Tahap Analisa / Diagnosa Terapi Gigi 
dan Mulut 

81 
Perencanaan Asuhan Kesehatan 
Gigi.  

82 Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi 

83 Evaluasi Asuhan Kesehatan Gigi 

84 Konsep dasar etika umum 

Etika Profesi dan Hukum Kesehatan 

85 
Organisasi Profesi Terapis Gigi dan 
Mulut di Indonesia 

86 
Konsep dasar etika profesi terapis 
gigi dan mulut 

87 
Kode etik, AD/ART  profesi terapis 
gigi dan mulut 

88 Konsep dasar hukum kesehatan 

89 

PerUndang-undangan dan peraturan 
yang menaungi pelayanan kesehatan 
dan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut 

90 Hak dan martabat pasien. 

91 Organisasi profesi perawat gigi. 

92 
Hubungan  perawat gigi dengan  
pasien. 

93 
Hubungan perawat gigi dengan 
teman sejawat. 

94 
Hubungan perawat gigi dengan 
profesi lain. 

95 
Hubungan  perawat gigi dengan  
masyarakat   

96 Pengantar mikrobiologi 

Mikrobiologi 

97 Bakteriologi dasar 

98 Bakteriologi klinik  

99 Imunologi 

100 Virologi 

101 Mikrobiologi rongga mulut 

102 
Identifikasi  penyakit dan kelainan 
pada rongga mulut 

Penyakit Gigi dan Mulut 
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103 
Diagnosa Penyakit dan kelainan 
jaringan keras dan jaringan lunak 

104 
Penyakit sistemik yang 
bermanifestasi dalam rongga mulut 

105 
Teknik pemeriksaan kesehatan gigi 
dan mulut 

106 
Penunjang pemeriksaan kesehatan 
gigi dan mulut 

107 Rujukan 

108 
Konsep dasar  farmakologi, 
farmakodinamik, farmakokinetik 

Farmakologi 

109 
Penggolongan obat yang digunakan 
dalam perawatan gigi 

110 
Efek samping obat yang digunakan 
dalam perawatan gigi 

111 

Bahaya penggunaan / pemberian  
obat pada Pasien/Pasien dalam 
perawatan gigi 

112 
Peran kolaboratif perawat gigi dalam 
pelaksanaan prinsip farmakologi 

113 Pengenalan Bahan / Dental Material  

Dental Material 
114 

Dental material yang digunakan 
dalam perawatan konservasi 

115 
Dental material yang digunakan 
dalam perawatan endodontic 

116 
Dental material yang digunakan 
perawatan gigi rehabilitative 

117 Infeksi nososkomial 

Pengendalian Infeksi Silang 
118 

Konsep dasar pengendalian infeksi 
silang pada pelayanan kesehatan gigi 
dan mulut 

119 

Pengenalan alat-alat dan bahan-
bahan desinfeksi dan sterilisasi di 
klinik gigi 

120 Jenis dan fungsi APD 

121 
Personal hygiene pada pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut 

Penatalaksanaan  
Pengendalian Infeksi Silang 

122 
Desinfeksi dental unit dan ruangan 
klinik gigi 

123 Alat-alat perlindungan diri di klinik gigi  

124 
Penggunaan macam-mcam bahan 
dan alat desinfeksi dan sterilisasi 

125 Pengelolaan limbah di klinik gigi 

126 Teori dasar konservasi gigi 

Konservasi Gigi 

127 Klasifikasi karies gigi 

128 Macam-macam bahan tambalan gigi  

129 Macam-macam teknik preparasi gigi 

130 
Teknik pengadukan macam-macam 
bahan tambalan gigi 

131 Teknik penambalan sementara 

132 

Teknik penambalan amalgam, glass 
ionomer dan bahan lain sesuai 
kewenangan perawat gigi 

133 
Atraumatic Restorative Treatment 
(ART) 

134 
Mengidentifikasi karies gigi dan 
indikasi penambalannya 

Penatalaksanaan Konservasi Gigi 
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135 
Melakukan persiapan tindakan 
restorasi gigi gigi 

136 
Melakukan preparasi pada gigi yang 
karies. 

137 
Melakukan pengadukan bahan 
tambalan 

138 
Melakukan penambalan dan 
penyeleseaian (pemolesan) nya 

139 
Teori dasar pendidikan, penyuluhan 
dan konseling 

Promosi Kesehatan Gigi 

140 
Teknik identifikasi masalah untuk 
pendidikan kesehatan gigi dan mulut 

141 
Perencanaan pendidikan kesehatan 
gigi  

142 
Metode-metode, strategi dan teknik  
pendidikan kesehatan gigi dan mulut 

143 
Evaluasi pendidikan kesehatan gigi 
dan mulut 

144 Tahap-tahap Penyuluhan 

145 Sasaran penyuluhan 

146 Sarana promosi 

147 Evaluasi  

148 Teori dasar media komunikasi 

Media Komunikasi 

149 Macam-macam media komunkasi 

150 

Perencanaan (desain) media 
komunikasi visual yang digunakan 
untuk pendidikan atau promosi 
kesehatan gigi 

151 

Produksi media komunikasi yang 
digunakan untuk pendidikan atau 
promosi kesehatan gigi 

152 

Pemanfaatan media komunikasi 
dalam pendidikan atau promosi 
kesehatan gigi 

153 
Pengkajian dalam asuhan Kesehatan 
Gigi Individu 

Asuhan Kesehatan Gigi Individu 

154 Diagnosis Kesehatan Gigi Individu 

155 
Perencanaan asuhan Kesehatan Gigi 
Individu 

156 
Implementasi/intervensi asuhan 
Kesehatan Gigi Individu 

157 
Evaluasi asuhan Kesehatan Gigi 
Individu 

158 
Penatalaksanaan Pengkajian dalam 
asuhan Kesehatan Gigi Individu 

Penatalaksanaan  
Asuhan Kesehatan Gigi Individu 

159 
Penatalaksanaan Diagnosis 
Kesehatan Gigi Individu 

160 
Penatalaksanaan Perencanaan 
asuhan Kesehatan Gigi Individu 

161 
Penatalaksanaan intervensi asuhan 
Kesehatan Gigi Individu 

162 
Penatalaksanaan Evaluasi asuhan 
Kesehatan Gigi Individu 

163 Alat-Alat Diagnostik (Alat Dasar) 

Penggunaan dan Pemeliharaan Alat-Alat 
Kedokteran Gigi 

164 

Alat-Alat dan Bahan Pelengkap 
(Tampon, Cotton Roll, Cotton Pellet 
dll) 

165 Alat-Alat Perlindungan Khusus 



24 
 

(Skaler manual dan elektrik) 

166 Alat-Alat Konservasi Gigi  

167 Alat-Alat Pencabutan Gigi 

168 Dental Unit dan Perlengkapannya 

169 
Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran 
Gigi 

170 Alat-Alat Sterilisasi 

171 Alat-alat Orthodontia 

Penggunaan dan Pemeliharaan Alat-Alat 
Kedokteran Gigi Spesialistik 

172 Alat-alat Endodontia 

173 Alat-alat Bedah mulut 

174 Alat-alat Periodontia 

175 Alat-alat Prostodonti 

176 Konsep komunikasi secara umum 

Komunikasi Dalam Kesehatan Gigi 

177 Konsep komunikasi theurapeutik  

178 

Teknik komunikasi dalam 
pelaksanaan tugas adminsitrasi / 
asistensi  

179 

Teknik komunikasi terapeutik dalam 
asuhan Kesehatan Gigi baik pada 
individu, masyarakat maupun pasien 
rawat inap 

180 
komunikasi dalam pelaksanaan tugas 
adminsitrasi / asistensi  

181 

komunikasi terapeutik dalam asuhan 
Kesehatan Gigi baik pada individu, 
masyarakat maupun pasien rawat 
inap 

182 

Komunikasi terapeutik tahap 
orientasi, tahap kerja dan tahap 
terminasi 

183 Dasar-dasar dental asistensi 

Asistensi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 
(Dental Assistent) 

184 Dental Resepsionist 

185 Administrasi klinik gigi  

186 Four Handed Dentistry 

187 Praktek Dental Resepsionist 
Penatalaksanaan Asistensi Pelayanan 

Kesehatan Gigi dan Mulut (Dental Asisstent) 188 Praktek Administrasi klinik gigi  

189 Praktek Four Handed Dentistry 

190 
Konsep / teori dasar pencegahan 
penyakit gigi dan mulut 

Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut 

191 Jaringan penyangga gigi 

192 

Indikasi-indikasi tindakan preventif 
dalam pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut 

193 

Pemeriksaan kebersihan gigi dan 
mulut : DI, CI, OHI-S, HI/ PI, PHP, 
PHPM,  

194 
Pemeriksaan indeks pengalaman 
karies 

195 
Pemeriksaan indeks gingival (GI) dan 
periodontal (CPITN) 

196 Oral fisioteraphy 

197 pH Saliva 

198 Fissure Sealant Perlindungan Khusus Kesehatan Gigi 
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199 Topical aplikasi fluor 

200 Mouth Rinsing Fluor 

201 
Tehnik-tehnik skaling (manual dan 
elektrik) 

202 Penatalaksanaan Skaling 

203 
Upaya-upaya preventif lain: Root 
planning, curettage 

204 
Teori dasar anastesi untuk 
pencabutan gigi 

Dasar-Dasar Pencabutan Gigi 

205 Teori dasar pencabutan gigi 

206 
Tehnik-tehnik pencabutan gigi (posisi 
dan gerakan pencabutan) 

207 Tahap-tahap pencabutan gigi 

208 

Pencabutan gigi sulung 
menggunakan lokal anastesi dalam 
konteks kolaborasi dengan dokter gigi 

209 

Pencabutan gigi tetap akar tunggal 
menggunakan lokal anastesi dalam 
konteks kolaborasi dengan dokter gigi  

210 
Penanganan syncope dan 
anaphylactic shock 

211 

Penatalaksanaan Pencabutan gigi 
sulung menggunakan lokal anastesi 
dalam konteks kolaborasi dengan 
dokter gigi 

Pencabutan Gigi 

212 

Penatalaksanaan Pencabutan gigi 
tetap akar tunggal menggunakan 
lokal anastesi dalam konteks 
kolaborasi dengan dokter gigi  

213 
Hakekat dan perkembangan 
penelitian kesehatan / Kesehatan Gigi 

Metodologi Penelitan dan statistik 

214 
Sistematika penyusunan proposal 
penelitian 

215 
Perumusan masalah penelitian dan 
tujuan penelitian 

216 

Penyusuanan definisi operasional 
penelitian, populasi dan sampel 
penelitian  

217 Kerangka  konsep, variabel, hipotesis 

218 Jenis dan  disain penelitian 

219 Konsep dasar statistik  

220 Statistik deskriptif dan inferensial  

221 
Pengkajian dalam Asuhan Kesehatan 
Gigi pasien rawat inap 

Asuhan Kesehatan gigi mulut Rawat  dan Inap 

222 
Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi 
pasien rawat inap 

223 
Perencanaan Asuhan Kesehatan Gigi 
pasien rawat inap 

224 
Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi 
pasien rawat inap 

225 Evaluasi Asuhan Kesehatan Gigi 

 
226 

 
Tinjauan Umum Kewirausahaan 

 
Kewirausahaan 227 

Langkah Global Memasuki Dunia 
Usaha 

228 Aspek penting dalam berwirausaha 

229 Berwirausaha, aplikasi manajemen 
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bisnis 

230 
Pengetahuan dasar ilmu ekonomi 
bagi wirausaha 

231 
Implementasi kewirausahaan dalam 
Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

232 

Tehnik Pengkajian data (survey 
kesehatan gigi dan mulut dan 
pengolahan data hasil survey) pada 
kelompok rentan karies. 

Asuhan Kesgilut Masyarakat 

233 
Metode Perencanaan (plann of 
action) 

234 

Metode 
Implementasi/intervensiAsuhan 
Kesehatan Gigi sesuai perencanaan 
pada kelompok rentan karies 

235 

Metode Evaluasi asuhan Kesehatan 
Gigi sesuai dengan implementasi 
yang telah dilaksanakan pada 
kelompok rentan karies (survey ulang 
dan pembuatan laporan) 

236 
Tahap-tahap kegiatan Pelatihan 
kader kesehatan gigi   

237 

Penatalaksanaan Pengkajian (survey 
kesehatan gigi dan mulut dan 
pengolahan data hasil survey) di 
kelompok masyarakat yang menjadi 
sasaran (keluarga, kelompok ibu 
hamil atau kelompok masyarakat 
lainnya) 

Penatalaksanaan Asuhan Kesgilut Masyarakat 

238 
Penatalaksanaan Perencanaan (plan 
of action) 

239 

Penatalaksanaan Intervensi Asuhan 
Kesehatan Gigi sesuai perencanaan 
pada kelompok masyarakat sasaran 

240 

Penatalaksanaan Evaluasi Asuhan 
Kesehatan Gigi sesuai dengan 
implementasi yang telah dilaksanakan 
pada kelompok masyarakat sasaran 
(survey ulang dan pembuatan 
laporan) 

241 
Penatalaksanaan Pelatihan kader 
kesehatan gigi 

242 Teori Dasar Soskes 

Sosiologi Kesehatan 

243 Sosial Ekonomi Dan Kesehatan 

244 
Agama, Budaya, Suku Bangsa Dan 
Kesehatan 

245 Gender Dan Kesehatan 

246 Negara, Politik Dan Kesehatan 

247 

Perubahan-Perubahan Sosial Budaya 
Dan Pengaruhnya Terhadap 
Kesehatan 

248 Tenses, noun, and pronoun 

Bahasa Inggris 

249 Reguler and Irreguler verb 

250 Grammer and Vocabulary  

251 
Reading, Writing, Listening and 
Speaking  

252 Asking and giving help 

253 Communicating in dental assistant 
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254 Giving health promotion to client 

255 Making and handling appointment 

256 Phone appointment 

257 Dealing with patient 

258 PBAK di perguruan tinggi 

Pendidikan Budaya Anti Korupsi 

259 Jenis-jenis korupsi 

260 Penyebab Korupsi 

261 Dampak korupsi 

262 
Pencegahan dan penanggulangan 
korupsi 

263 Upaya pemberantasan korupsi 

264 Nilai dan Prinsip antikorupsi 

265 
Tata kelola pemerintah yang baik dan 
bersih 

266 Tindak pidana korupsi 

267 Gerakan anti korupsi 

268 
Identifikasi masalah kesehatan gigi 
mayarakat 

Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Gigi 

269 
Penyusunan materi promosi 
kesehatan gigi mayarakat 

270 
Penentuan metode promosi 
kesehatan gigi mayarakat 

271 
Pembuatan Media Promosi 
kesehatan gigi mayarakat 

272 
Penatalaksanaan Promosi kesehatan 
gigi mayarakat 

273 Evaluasi Kegiatan 

274 
Pengorganisasikan penelitian sesuai 
usulan penelitian 

KTI 

275 
Pengambilan data penelitian sesuai 
dengan proposal penelitian. 

276 
Pengolahan data sesuai dengan 
variabel dan skala data penelitian 

277 
Analisis data sesuai dengan tujuan 
dan hipotesa penelitian 

278 Interpretasi hasil analisis 

279 
Penarikan kesimpulan sesuai dengan 
hasil analisis 

280 

Penyusunan laporan hasil penelitian 
sesuai dengan sistematika yang telah 
ditetapkan 

 
 

 


