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I. DESKRIPSI SINGKAT 

Mata pelatihan ini membahas tentang arah kebijakan pengembangan, pengelolaan, 

dan arah pengembangan karier jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami kebijakan 

pengembangan jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut. 

B. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan : 

1. Arah kebijakan pengembangan jabfung TGM 

2. Pengelolaan jabfung TGM 

3. Arah pengembangan karier pejabat fungsional TGM 

 

III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Dalam modul ini akan dibahas materi pokok dan sub materi pokok sebagai berikut 

: 

Materi Pokok 1.  

Arah Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional TGM 

Sub materi pokok : 

a. Landasan Yuridis 

b. Pola Karier Jabatan Fungsional TGM 

Materi Pokok 2.  

Pengelolaan Jabatan Fungsional TGM 

Sub materi pokok : 

a. Perencanaan 

b. Pengangkatan 

c. Pengembangan 

d. Pemantauan dan Evaluasi 

e. Sistem Informasi 

 

Materi Pokok 3.  

Arah Pengembangan Karier Jabatan Fungsional TGM 

Sub materi pokok : 

a. Peningkatan Kualifikasi 

b. Penilaian Kinerja 
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c. Uji Kompetensi 

d. Kebutuhan Organisasi 

IV. METODE 

Ceramah Interaktif 

 

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

Bahan tayang, modul, laptop, LCD, ATK, flipchart, spidol. 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah 1. 

Pengkondisian  

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah 

menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri 

dengan menyebut nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan 

disampaikan. 

2. Sampaikan tujuan pembelajaran mata pelatihan ini dengan materi pokok yang 

akan disampaikan dengan menggunakan bahan tayang. 

Langkah 2. 

Pembahasan per Mata Pelatihan 

1. Fasilitator menjelaskan tentang arah kebijakan jabatan fungsional kesehatan 

menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab dan 

mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 

2. Fasilitator menjelaskan tentang pengelolaan jabatan fungsional kesehatan 

menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab dan 

mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 

3. Fasilitator menjelaskan tentang arah pengembangan karier pejabat fungsional 

Terapis Gigi dan Mulut pengelolaan jabatan fungsional kesehatan 

menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab dan 

mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 

 

VII. URAIAN MATERI 

Materi Pokok 1.  

Arah Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

a. Landasan Yuridis 
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 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil 

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2017 

tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN 

 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut 

b. Pola Karier Jabatan Fungsional TGM 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pengembangan 

karier dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan 

kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier dilakukan melalui 

manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan 

moralitas dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi dan 

pola karier PNS. Manajemen pengembangan melalui: 

a) pengangkatan pertama 

b) mutasi; dan/ atau 

c) promosi. 

d) penugasan khusus 

Tujuan Penyelenggaraan  manajemen  karier  PNS  adalah sebagai berikut: 

a) memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS; 

b) menyeimbangkan  antara  pengembangan  karier  PNS  dan kebutuhan 

instansi; 

c) meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan 

d) mendorong peningkatan profesionalitas PNS. 

Sasaran penyelenggaraan manajemen karier PNS yaitu: 

a) tersedianya  pola  karier  nasional  dan  panduan penyusunan pola karier 

Instansi Pemerintah; dan 
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b) meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/ atau 

perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara 

berkesinambungan. Pola karier PNS terdiri atas: 

a) pola karier instansi; dan 

b) pola karier nasional 

Pola karier nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Setiap Instansi 

Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. 

 

Gambar 1. Pola Karier Pegawai ASN 

Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan 

promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan  

menerapkan prinsip Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan 

manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,  kompetensi, dan kinerja 

secara adil dan  wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 

warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status  pernikahan, umur, atau 

kondisi kecacatan. Sistem Merit sebagaimana dimaksud  meliputi kriteria:  

a) seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan; 

b) perencanaan  kebutuhan  pegawai  sesuai  dengan beban kerja; 

c) pelaksanaan  seleksi  dan  promosi  dilakukan  secara terbuka; 

d) memiliki  manajemen  karier yang  terdiri dari perencanaan, pengembangan, 

pola karier, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen 

talenta; 

e) memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan  pada 

penilaian kinerja yang objektif dan transparan; 

f) menerapkan kode etik dan kode  perilaku Pegawai ASN; 
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g) merencanakan dan memberikan  kesempatan pengembangan  kompetensi 

sesuai hasil penilaian kinerja; 

h) memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan 

penyalahgunaan wewenang; dan 

i) memiliki  sistem  informasi  berbasis  kompetensi yang terintegrasi dan  

dapat  diakses  oleh  seluruh  Pegawai ASN. 

 

Gambar 2. Sistem Merit ASN 

 

Materi Pokok 2. 

Pengelolaan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

Rancang Bangun (Grand Design) Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan 

2019-2025 merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ruang lingkung Rancang Bangun 

(Grand Design) Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian 

Kesehatan 2019-2025, meliputi : 

a) Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan di Instansi Pembina; dan 

b) Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan di Instansi Pengguna 

(Kementerian Kesehatan, Kementerian/ Lembaga, dan Pemerintah Daerah) 
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Gambar 3. Kerangka Pikir Grand Design Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan 

Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier ASN yang 

menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan, diperlukan kesesuaian antara 

kompetensi dan kualifikasi jabatan. Kesesuaian tersebut harus dimulai sejak proses 

perencanaan, pengangkatan dan pengembangan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

pengelolaan Jabatan Fungsional sangat diperlukan. Pengelolaan Jabatan 

Fungsional Kesehatan melipui beberapa tahapan kegiatan, yaitu : 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan diawali dengan 

penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional 

Kesehatan dengan mekanisme sebagai berikut :  

a. Penjabaran tugas dan fungsi organisasi  

Dalam menjabarkan tugas dan fungsi organisasi, Instansi menginventarisir 

tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan pejabat fungsional kesehatan 

sesuai dengan unsur, sub unsur dan butir kegiatan masing-masing jenis dan 

Jabatan Fungsional Kesehatan yang dapat dinilai dengan Angka Kredit yang 

menggambarkan dan mendukung pencapaian tujuan instansi itu sendiri. 

b. Perhitungan Analisa Beban Kerja 

Analisis beban kerja adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

menentukan jumlah waktu, usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk 

menjalankan tugas dan fungsi organisasi.  

c. Pelaksanaan Analisis Jabatan 

Analisis jabatan merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh data 

jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk 

kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan 

pengawasan. Dengan melaksanakan analisis jabatan akan dihasilkan 

informasi jabatan. Informasi jabatan diperoleh dengan melakukan kegiatan 

penyusunan; 

1) Uraian jabatan yang terdiri atas aspek-aspek nama jabatan, kode jabatan, 

ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, 

tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, 

dan resiko bahaya. 

2) Syarat jabatan yang terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, 

kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan 

kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, 

dan fungsi pekerja. 
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d. Menetapkan Peta Jabatan 

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal 

maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab 

jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh 

jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.Dalam menetapkan 

peta jabatan, maka instansi melakukan: 

1) Menyusun nama dan tingkat jabatan dari jenjang jabatan yang paling 

rendah sampai dengan yang paling tinggi. 

2) Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukan 

dalam unit organisasi serta memuat jumlah pegawai, pangkat/golongan 

ruang, kualifikasi pendidikan, dan beban kerja unit organisasi. 

e. Penetapan Regulasi 

Peta Jabatan (formasi) yang telah disusun, ditetapkan melalui regulasi oleh 

pimpinan instansi.  

2. Pengangkatan 

Pengangkatan Jabatan Fungsional Kesehatan dilakukan berdasarkan peta 

jabatan (formasi) untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan baik 

kategori Keterampilan maupun kategori Keahlian. Adapun Mekanisme 

pengangkatan Jabatan Fungsional Kesehatan dapat melalui: 

1) Pengangkatan pertama 

2) perpindahan jabatan 

3) promosi  

Setelah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan, para pejabat 

fungsional melaksanakan tiap butir-butir kegiatan yang harus dicapai untuk 

mendapatkan angka kredit dan penilaian kinerja. Butir butir kegiatan yang 

dimaksud adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional 

yang terdiri atas unsur utama (tugas pokok) dan unsur penunjang. Dalam 

melaksanakan tugas serta fungsinya pejabat fungsional mendapatkan 

tunjangan dan untuk pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, 

pejabat fungsional dipersyaratkan untuk uji kompetensi. 

Berdasarkan PP 11 Tahun 2017 Pengembangan karier, pengembangan 

kompetensi pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier 

PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. 

Berdasarkan Permenpan 13 tahun 2019 dalam pengangkatan mensyaratkan 

mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial, Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh 

Instansi Pembina baik untuk, perpindahan dari jabatan lain, promosi (kenaikan 
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jenjang satu tingkat lebih tinggi) serta alih kategori. Dikecualikan untuk 

pengangkatan pertama tanpa Uji Kompetensi sebagaimana disebutkan pada 

PP 17 tahun 2020 bahwa Uji Kompetensi untuk pengangkatan pertama 

dihapuskan. 

3. Pengembangan 

Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai dengan jenjang karier 

meliputi beberapa aspek yaitu: 

a. Pemenuhan Angka Kredit 

Dalam pelaksanaan tugas utama/pokok seorang pejabat Fungsional harus 

mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% dari angka kredit yang ditetapkan, 

sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas pokok sebanyak-banyaknya 

hanya 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar Pejabat 

Fungsional mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan 

dengan tugas-tugas penunjang. Pemenuhan angka kredit pejabat fungsional 

diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Untuk selanjutnya diharapkan pemenuhan angka kredit 

ini akan terintegrasi dengan penilaian kinerja pejabat fungsional kesehatan. 

b. Uji Kompetensi 

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa 

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi 

Pemerintah. Kompetensi yang diharapkan meliputi: 

1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;  

2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; 

3) Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan 

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya 

sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Uji Kompetensi Jabatan 

Fungsional Kesehatan adalah suatu proses untuk mengukur 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional 

kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji dalam rangka memenuhi 

syarat untuk kenaikan jenjang jabatan atau perpindahan jabatan dan 

atau promosi untuk menjamin kualitas pejabat fungsional Dikecualikan 

untuk pengangkatan pertama tanpa Uji Kompetensi sebagaimana 
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disebutkan pada PP 17 tahun 2020 bahwa Uji Kompetensi untuk 

pengangkatan pertama dihapuskan 

c. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan  

Pengembangan kompetensi mengacu pada standar kompetensi dan jenjang 

karier dari pejabat fungsional. Pengembangan kompetensi merupakan 

upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Jabatan Fungsional 

Kesehatan. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk 

pendidikan dan/atau pelatihan.  

1) Pendidikan 

Pengembangan kompetensi dalam 

bentuk pendidikan formal dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian 

tugas belajar. Tugas belajar diberikan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier. 

2) Pelatihan Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dapat 

dilakukan melalui: 

a) Jalur pelatihan klasikal 

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal 

dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, 

paling sedikit melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran 

b) Jalur pelatihan nonklasikal 

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal 

dilakukan paling sedikit melalui e-learning, bimbingan di tempat 

kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS 

dengan pegawai swasta. 

 

 

3) Pembinaan  

Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dilaksanakan dalam rangka 

pembinaan karier pejabat fungsional sebagai PNS yang dilaksanakan 

melalui sistem merit, kriteria sistem merit yang dimaksud meliputi: 

1) Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan 

2) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja, 

3) Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka 

4) Memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, 

pengembangan, pola karier dan kelompok rencana suksesi yang 

diperoleh dari manajemen talenta. 
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5) Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada 

penilaian kinerja yang objektif dan transparan. 

6) Menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN 

7) Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan 

kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja. 

8) Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan 

penyalahgunaan wewenang dan Memiliki sistem informasi berbasi 

kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai 

ASN. 

4. Pemantauan dan Evaluasi 

a) Pemantauan 

Sistem pengawasan/pemantauan dirancang untuk difokuskan pada 

pencermatan atas pelaksanaan Rencana Aksi dan Rencana Induk 

Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan. Komitmen dari unsur unsur 

yang melaksanakan rencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk 

maupun Rencana Aksi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan, 

menjadi titik perhatian dalam pengawasan pengelolaan ini. Penyimpangan 

atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, akan dijadikan bahan evaluasi 

dalam penataan pengelolaan kedepannya dan memecahkan permasalahan 

tersebut melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 

b) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan secara terpadu, didukung dengan pemantauan yang 

intensif, untuk mengetahui berbagai perkembangan kemajuan dan 

permasalahan pelaksanaan kegiatan program terkait sebagaimana yang 

tercantum dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi, sesuai pedoman 

evaluasi yang ditetapkan. Evaluasi Jabatan Fungsional Kesehatan 

dilakukan secara berkala, setiap tahun. Di luar evaluasi berkala, dapat 

dilakukan evaluasi paruh waktu atau evaluasi dengan tujuan khusus sesuai 

dengan kebutuhan, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi 

khusus yang ditetapkan. 

5. Sistem Informasi  

Sistem Informasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan dikembangkan 

dalam rangka menjamin ketersediaaan data dasar yang lengkap dan akses 

sistem teknologi yang memungkinkan pengolahan data secara akurat, tepat, 

dan cepat sebagai basis pengambilan keputusan. Selain hal tersebut, dengan 

adanya sistem informasi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi baik yang 

dilaksanakan secara berkala maupun secara khusus dapat mempermudah 
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proses pemantauan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, dan 

evaluasi serta pelaporan. 

 

 

 

Materi Pokok 3 

Arah Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

a. Peningkatan Kualifikasi 

Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dalam mengembangkan kariernya 

harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan persyaratan 

jabatan.  

b. Penilaian Kinerja 

1) Penilaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut bertujuan untuk menjamin 

objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. 

2) Penilaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut dilakukan berdasarkan 

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, 

dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, 

serta perilaku PNS. 

3) Penilaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut dilakukan secara objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

c. Uji Kompetensi 

Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi 

teknis, manajerial dan/atau sosial kultutural dari Terapis Gigi dan Mulut dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Uji sesuai standar  kompetensi 

yang telah disusun oleh Instansi Pembina baik untuk, perpindahan dari jabatan 

lain maupun promosi (kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi) serta alih 

kategori.  

d. Kebutuhan Organisasi 

Dalam mengembangkan karier Terapis Gigi dan Mulut, selain harus memenuhi 

persyaratan kualifikasi, kinerja bernilai baik dan lulus uji kompetensi, juga harus 

sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu tersedianya formasi jabatan yang 

akan dituju. 
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I. DESKRIPSI SINGKAT 

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-

masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi 

keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia 

secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.  

Seiring dengan hal ini, pembangunan lima tahun ke depan yang tertuang di Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah IV (2020-2025) mengarah kepada kondisi masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di 

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas dan berdaya saing. 

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran kunci dalam peningkatan kinerja 

organisasi. Oleh karena itu SDM khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan 

aset organisasi dan di akhir 2025 diarahkan menjadi human capital perlu ditingkatkan 

kompetensinya secara terus menerus sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

 

 
 

Gambar 1. RPJMN Ke IV dalam RPJPN 2005-2025 Pembangunan ASN 
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Pengembangan kompetensi yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 17 Tahun 2020 sebagai pengganti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi 

merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar 

kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Setiap Satuan Kerja (Satker) 

mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak PNS dalam pengembangan 

kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. 

Jumlah jam pengembangan kompetensi untuk setiap PNS minimal 20 jam pelajaran per 

tahun. Jumlah jam pelajaran minimal ini telah diatur di dalam Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi 

PNS. 

 

Mata pelatihan ini membahas tentang pengembangan kebutuhan kompetensi ASN, 

jenis pengembangan kompetensi ASN, peran Puslat SDM Kesehatan dalam 

pengembangan kompetensi ASN Bidang Kesehatan. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami kebijakan 

pengembangan kompetensi SDM Kesehatan. 

 

B. Indikator Hasil Belajar  

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat: 

1. Menjelaskan pengembangan kompetensi dalam pencapaian kompetensi ASN 

2. Menjelaskan jenis pengembangan kompetensi ASN  

3. Menjelaskan peran Puslat SDM Kesehatan dalam pengembangan kompetensi 

ASN.  

 
III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Materi pokok dan sub materi pokok pada mata pelatihan ini adalah: 

A. Pengembangan Kompetensi dalam pencapaian  

kompetensi ASN 

1. Kompetensi ASN 

2. Pemetaan Kebutuhan Kompetensi ASN 
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B. Jenis Pengembangan Kompetensi ASN  

1. Pelatihan Klasikal 

2. Pelatihan Non Klasikal  

C. Peran Puslat SDM Kesehatan dalam Pengembangan Kompetensi ASN Bidang 

Kesehatan 

1. Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan 

2. Penyusunan Kebijakan Teknis 

3. Akreditasi Pelatihan 

4. Akreditasi Insitusi Pelatihan 

5. Monitoring dan Evaluasi 

 

 

IV. METODE 

Ceramah interaktif 

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

A. Bahan tayang 

B. Modul 

C. Laptop 

D. LCD 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut: 

Sesi 1: Pengkondisian Peserta 

Langkah proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah 

menyampaikan sesi di kelas, dimulai dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan 

menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan disampaikan. 

2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan bahan tayang. 

 

Sesi 2: Penyampaian Materi  

Langkah proses pembelajaran sebagai berikut: 

Fasilitator menyampaikan paparan materi sesuai urutan materi pokok dan sub materi pokok 

dengan menggunakan bahan tayang. Fasilitator menyampaikan materi dengan metode 

ceramah interaktif. 

 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut | 4  

 

Sesi 3: Rangkuman dan Kesimpulan 

Langkah proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap materi 

yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran 

2. Fasiliator merangkum poin-poin tentang materi yang disampaikan 

3. Fasilitator membuat rangkuman/ kesimpulan. 

 

VII. URAIAN MATERI 

Materi Pokok 1:  

Pengembangan Kompetensi dalam pencapaian kompetensi ASN 

A. Kompetensi ASN 

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

mengamanatkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. 

Pengembangan kompetensi ASN didasarkan pada adanya kesenjangan 

kompetensi dan kesenjangan kinerja yang dibutuhkan oleh organisasi. 

 

Berdasarkan UU ASN tersebut dan penjabaran dalam Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, dinyatakan bahwa ada 3 kompetensi yang 

harus dimiliki oleh ASN yaitu: 

1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat 

diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. 

Kompetensi teknis ini diukur dari tingkat dan spesialisasi  

pendidikan, pelatihan teknis fungsional  

dan pengalaman bekerja secara teknis. 

 

Kompetensi teknis ini menjadi tugas dan tanggungjawab Instansi Teknis/ Pembina 

Jabatan Fungsional (Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non 

Kementerian/LPNK). 

 

2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang 

dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit 

organisasi. Kompetensi ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau 

manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.  
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Kompetensi manajerial terdiri dari 8 kompetensi yaitu: 

a. Komunikasi, 

b. Pengembangan diri dan orang lain, 

c. Mengelola perubahan, 

d. Pengambilan keputusan, 

e. Integritas, 

f. Kerjasama, 

g. Orientasi pada hasil, dan 

h. Pelayanan publik 

 

Kompetensi manajerial ini menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga Administrasi Negara 

(LAN). Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 

ASN), LAN disebutkan memiliki fungsi pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi 

manajerial pegawai ASN dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi 

manajerial pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan 

dan pelatihan lainnya. 

 

1. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang 

dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, 

etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang 

jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. 

Kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk 

dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

 

Kompetensi sosial kultural ini menjadi tugas dan tanggungjawab LAN. Pada peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan kompetensi 

PNS dinyatakan bahwa Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial 

Kultural tingkat nasional dilaksanakan oleh LAN. 

 

Pegawai Negeri Sipil wajib membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi 

nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, 

serta memperkuat profesionalisme kompetensi di bidang tugasnya. Dengan demikian 

setiap ASN dituntut agar dapat memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga 

mampu melaksanakan tugas jabatannya dengan profesional secara efektif dan efisien 

sebagai pelayan masyarakat. 
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Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut Bidan adalah PNS 

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan Kesehatan gigi dan mulut pada 

Fasyankes atau Fasilitas Kesehatan lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pejabat 

Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dituntut harus memenuhi standar kompetensinya yang 

meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam 

melaksanakan tugas jabatan Terapis Gigi dan Mulut yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.  

 

B. Pemetaan Kebutuhan Kompetensi ASN 

Pengembangan kompetensi di bidang kesahatan merujuk pada Surat Keputusan Kepala 

Badan Pengembangan dan Peberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 

Nomor. HK.02.03/I/0515/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan.   

Perencanaan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan 

dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kompetensi melalui pengukuran gap kompetensi 

dengan menggunakan Sistim Informasi Kebutuhan Pelatihan (SIBULAT). 

 

Tahapan pemetaan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan Penyusunan  Perencanaan Pengembangan Kompetensi 

a. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 

Mekanisme Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS: 

1) Penyelenggara 

Penyelenggara analisis kebutuhan pengembangan kompetensi adalah masing-

masing Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

2) Sasaran 

Sasaran analisis pengembangan kompetensi mencakup seluruh PNS di Satker 

tersebut. 

3) Waktu 

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dilakukan setiap bulan Maret 

setelah pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

4) Metode 
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Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dilaksanakan dengan 

menggunakan metode diskrepansi, yaitu menganalisis kesenjangan antara 

standar/kompetensi yang diharapkan atau uraian tugas dengan kompetensi saat ini. 

5) Tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 

Hasil dari pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi PNS adalah 

peta kebutuhan pengembangan kompetensi yang sudah ditentukan metode 

pengembangan kompetensinya dan sudah diverifikasi atasan. 

Tahapannya adalah: 

a) Persiapan 

(1) Biro Kepegawaian dan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melakukan 

sosialisasi: 

(a) Aturan berkaitan dengan kewajiban Satker dalam memenuhi hak PNS 

untuk melakukan pengembangan kompetensi, 

(b) Pedoman pengembangan kompetensi ke Unit Eselon I, 

(c) Tahapan dalam mengisi SIBULAT. 

(2) Unit Eselon I memberikan instruksi ke seluruh Satker agar PNS di masing-

masing Satker melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 

melalui Sibulat berdasarkan jabatannya masing-masing. Selain itu 

menginstruksikan para atasan untuk melakukan verifikasi usulan dari masing-

masing stafnya. 

 

b) Pelaksanaan 

(1) Satker memfasilitasi PNS di lingkungannya untuk mengisi Sibulat dengan 

mengacu pada info/uraian jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). 

(2) PNS pada Satker masing-masing melakukan analisis kebutuhan 

pengembangan kompetensi melalui Sibulat. Aplikasi Sibulat serta buku 

manual aplikasi dapat diakses pada http://www.bppsdmk.kemkes.go.id/web/. 

(3) Hal-hal yang perlu diiisi oleh masing-masing PNS adalah: 

(a) Profil PNS serta uraian jabatan sesuai data pada Sistem Informasi 

Managemen Kepegawaian (SIMKA), 

(b) Pengajuan kebutuhan kompetensi yang diisi oleh masing-masing PNS 

dengan cara mengidentifikasi kompetensi yang telah dimiliki, 

pengembangan kompetensi yang dibutuhkan beserta metode yang akan 

digunakan. 

(4) Atasan langsung memverifikasi data kebutuhan pengembangan kompetensi 

yang diusulkan stafnya. Keputusannya dapat diterima, ditunda atau ditolak 

http://www.bppsdmk.kemkes.go.id/web/
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sesuai hasil pengamatan atasan terhadap kinerja masing-masing staf. 

Pertimbangan keputusan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan 

susunan dan kedudukan satuan kerja dalam instansi. 

(5) Bagian Kepegawaian masing-masing Satker mengkompilasi     pemetaan    

kebutuhan   pengembangan. 

 

2. Tahapan Perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS  

Perencanaan pengembangan kompetensi PNS Kementerian Kesehatan disusun 

berdasarkan hasil analisis pemetaan kebutuhan pelatihan yang sudah disyahkan oleh 

masing-masing Kepala Satker. 

 

Tahapan perencanaan pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut: 

a. Verifikasi rencana pengembangan kompetensi 

Verifikasi rencana pengembangan kompetensi dilakukan oleh Bagian Kepegawaian 

masing-masing Satker dengan memperhatikan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan 

instansi dan Standar Kompetensi Jabatan. 

1) Isi dokumen perencanaan pengembangan kompetensi, mencakup: 

a) Nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan, 

b) Jabatan yang akan dikembangkan, 

c) Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan, 

d) Bentuk dan jalur pengembangan kompetensi, 

e) Penyelenggara pengembangan kompetensi, 

f) Jadwal atau waktu pelaksanaan, 

g) Kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi 

pembina kompetensi, 

h) Kebutuhan anggaran, dan 

i) Jumlah jam pelajaran (JP). 

2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam verifikasi adalah sebagai berikut: 

a) Kesesuaian jenis kompetensi yang akan dikembangkan, 

b) Kesesuaian jalur pengembangan Kompetensi, 

c) Pemenuhan Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi pertahun, 

d) Ketersediaan anggaran, dan 

e) Rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi. 

 

b. Validasi rencana pengembangan kompetensi 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut | 9  

 

Validasi perencanaan pengembangan kompetensi PNS yang sudah diverifikasi 

dilakukan oleh pejabat yang menangani kepegawaian dimasing-masing Satker. 

 

c. Penetapan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS  

Tahapan penetapan rencana pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut: 

1) Bagian Kepegawaian dimasing-masing Satker Esselon I menerima, mengkompilasi 

dan menetapkan rencana pengembangan kompetensi yang sudah divalidasi oleh 

masing-masing Satker. 

2) Biro Kepegawaian mengkompilasi rencana pengembangan kompetensi dari masing-

masing Satker Eselon I. 

3) Menteri Kesehatan menetapkan rencana pengembangan kompetensi PNS di 

lingkungan Kementerian Kesehatan. 

4) Masing-masing Satker merencanakan penganggaran untuk pelaksanaan 

pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan. 

5) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memfasilitasi penyusunan pelaksaan perencanaan 

pengembangan kompetensi. 

 

Materi Pokok 2: Jenis Pengembangan Kompetensi ASN 

Pembangunan kesehatan dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya 

manusia yang kompeten, termasuk para PNS nya. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur sipil 

negara yang mengelola berbagai program kesehatan perlu didukung dengan berbagai 

kompetensi yang sesuai dengan tugas jabatannya sehingga mampu meningkatkan kinerja 

organisasinya. 

 

Kondisi ini seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengarahkan perubahan 

manajemen SDM untuk meningkatkan pelayanan publik. Untuk mempersiapkan hal tersebut, 

maka didalam pelaksanaannya dilakukan penguatan sistem pengembangan SDM termasuk 

PNS melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. 

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja (attitude) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan (Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia/SKKNI).  

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa 

setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi 
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Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan 

dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk 

pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan 

formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengembangan 

kompetensi dalam bentuk pelatihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, 

profesionalisme dan/atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan minimal 20 jam pembelajaran.  

 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Bidang Kesehatan menyatakan bahwa pelatihan adalah proses belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan 

karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 sebagai pengganti PP 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur 

pelatihan klasikal dan non klasikal.  

A. Pelatihan Klasikal 

Pelatihan klasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui 

kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.  

 

Metode pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal adalah: 

1. Pelatihan struktural kepemimpinan, 

2. Pelatihan manajerial, 

3. Pelatihan teknis, 

4. Pelatihan fungsional, 

5. Pelatihan sosial kultural, 

6. Seminar, 

7. Workshop atau lokakarya, 

8. Kursus, 

9. Penataran, 

10. Bimbingan teknis, dan/atau 

11. Sosialisasi. 
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B. Pelatihan Non Klasikal 

Pelatihan non klasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui 

kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau 

pembelajaran di luar kelas.  Pelatihan non klasikal dilakukan melalui proses pembelajaran 

yang aktifitasnya dilakukan tidak di dalam ruangan tertentu. 

 

Metode pengembangan kompetensi melalui pelatihan non klasikal adalah: 

1. Coaching, 

2. Mentoring, 

3. E-learning, 

4. Pelatihan jarak jauh, 

5. Detasering (secondment), 

6. Pembelajaran alam terbuka (outbond), 

7. Patok banding (benchmarking), 

8. Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan 

usaha milik daerah, 

9. Belajar mandiri (self development), 

10. Komunitas belajar (community of practices), 

11. Bimbingan di tempat kerja, 

12. Magang/praktik kerja, dan 

13. Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya. 

 

Materi Pokok 3: Peran Puslat SDM Kesehatan dalam Pengembangan Kompetensi ASN. 

A. Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai ASN, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 

berperan: 

1. Memfasilitasi satuan kerja dalam melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan 

Kompetensi Pegawai ASN. 

2. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN berdasarkan hasil 

analisis unit eselon I. 

3. Merencanakan program pengembangan kompetensi berdasarkan prioritas kebutuhan 

pengembangan kompetensi pegawai ASN. 

4. Mengembangkan sistim informasi analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN 

 

UU nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki 

hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya dan instansi pemerintah wajib 
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merencanakan pengembangan kompetensi bagi pegawai ASN. Rencana pengembangan 

kompetensi disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 

 

Dalam kaitannya dengan pengembangan kompetensi ASN ini, Kementerian Kesehatan telah 

melakukan beberapa upaya dalam implementasi reformasi birokrasi di bidang sumber daya 

manusia, diantaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan    Nomor 56 

Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2013 

tentang Direktori Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Umum. Selain itu juga dilakukan penilaian kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), dan pengembangan sistem informasi kepegawaian. 

 

Langkah pertama dalam pemetaan kebutuhan kompetensi adalah analisis kebutuhan 

pengembangan kompetensi yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana dan 

penganggaran pengembangan kompetensi. Melalui analisis kebutuhan pengembangan 

kompetensi dapat diperoleh jenis-jenis program pengembangan kompetensi yang sesuai 

dengan kebutuhan ASN berdasarkan kesenjangan antara kompetensi yang harus dimiliki 

dengan kompetensi yang dimiliki saat ini. 

 

Dengan adanya peta kebutuhan tersebut, program pengembangan kompetensi dapat 

diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu mendukung 

peningkatan kinerja ASN sesuai dengan yang diharapkan.  

 

Kegiatan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi wajib dilakukan agar 

pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan terarah, 

efektif dan efisien. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dilakukan untuk melihat 

permasalahan saat ini dan mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan terhadap 

kompetensi dengan potret aktual/ riil pegawai yang dimiliki organisasi, serta untuk melakukan 

analisis tantangan dan kebutuhan mendatang untuk mempersiapkan pegawai ASN yang 

berkualitas dan kompeten dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian 

Kesehatan. 

 

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi selain bertujuan untuk menentukan sasaran 

yang akan dicapai dari sebuah program pengembangan kompetensi, juga menentukan kriteria 

pengukuran keberhasilan program pengembangan kompetensi, baik dalam evaluasi 
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pelaksanaan maupun terkait output dan outcome program pengembangan kompetensi 

pegawai. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan 

melalui analisis kebutuhan pelatihan (AKP). Analisis kebutuhan pelatihan adalah sebuah 

proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh organisasi dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisis data pendapat dan gagasan tentang kinerja organisasi atau sistem/ teknologi 

baru yang diperoleh dari berbagai sumber terkait untuk membuat keputusan kapan dan 

dimana diperlukan pelatihan atau tindakan lain. 

Analisis kebutuhan pelatihan bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang 

aktual 

2. Memperoleh keputusan tentang kebutuhan pelatihan atau kegiatan pengembangan 

kompetensi lainnya (seminar, kalakarya, coaching, magang, workshop/ lokakarya, dll) 

yang diperlukan. 

 

Proses AKP dapat dilakukan dengan teknik sederhana dan bisa juga dengan teknik yang 

kompleks. 

1. Teknik sederhana artinya melakukan AKP secara langsung dengan melakukan analisis 

terhadap uraian tugas atau kompetensi yang sudah ditetapkan. Teknik ini lebih cocok 

dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi SDMnya. 

2. Teknik yang kompleks artinya proses AKP dilakukan dengan mengikuti langkah- langkah 

secara lengkap, dimulai dari analisis organisasi, selanjutnya melakukan analisis tugas 

dan analisis individu untuk mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan. 

 

Analisis kebutuhan pelatihan pada prinsipnya adalah: 

1. Melakukan pengkajian terhadap kinerja organisasi, dengan cara mengidentifikasi kinerja 

aktual (yang nyata dicapai), dengan kinerja yang optimal (kinerja standar yang diharapkan 

tercapai oleh organisasi). 

2. Mengidentifkasi kesenjangan antara kinerja aktual dibandingkan dengan kinerja standar 

(yang seharusnya). Kesenjangan ini teridentifikasi sebagai masalah kinerja organisasi. 

3. Melakukan identifikasi penyebab masalah kinerja organisasi. Sebelum mengidentifikasi 

penyebab masalah perlu ditentukan dulu prioritas masalah kinerja yang perlu segera 

diintervensi. 

4. Identifikasi penyebab masalah kinerja akan menghasilkan 2 kategori faktor penyebab yaitu: 

a. Kategori penyebab yang berkaitan dengan faktor kemampuan SDM, dari segi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

b. Kategori penyebab yang berkaitan dengan faktor lain seperti insentif, motivasi, dan 
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lingkungan (peraturan/ kebijakan). 

5. Faktor penyebab yang berkaitan dengan kemampuan, dapat diintervensi dengan pelatihan. 

Untuk dapat merumuskan kebutuhan pelatihan, selanjutnya diidentifikasi dengan seksama 

kesenjangan kemampuan tersebut. 

 

Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui analisis kinerja. Ada tiga 

landasan bagi organisasi dalam menentukan perlu atau tidaknya Analisis Kebutuhan 

Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan organisasinya, yaitu: 

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau standar pelayanan daerah dan kesesuaian di 

lapangan. 

2. Tupoksi petugas/ pemegang jabatan sesuai visi dan misi organisasi dan kesesuaiannya 

dengan penerapan di lapangan. 

3. Masalah kinerja yang terangkat ke permukaan setiap waktu dan memerlukan 

penangangan langsung. 

 

Hasil yang diperoleh dari Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi merupakan 

kesenjangan sistem organisasi atau kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai ASN. Kompetensi itu sendiri adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai ASN kesehatan berupa wawasan, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Untuk 

mengatasi kesenjangan tersebut, dapat dilakukan pengembangan pegawai ASN. 

 

Pengembangan ASN dilakukan melalui beberapa proses, yaitu: 

a. Pelatihan 

Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan 

jabatan dan standar kompetensi jabatan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan antara lain 

dilakukan melalui diklat, bimtek, workshop, dan lain-lain. 
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c. Pengembangan Kompetensi 

Pengembangan dilakukan untuk menyiapkan kompetensi dan kemampuan untuk kebutuhan 

untuk masa yang akan datang disamping untuk meningkatkan kapasitas pegawai untuk 

melakukan pekerjaan saat ini. Pelaksanaan kegiatan pengembangan antara lain dilakukan 

melalui pendidikan lanjutan, penugasan khusus, mentoring, coaching, konseling dll. 

d. Pengembangan Karier 

Pengembangan karier adalah proses yang terencana untuk membantu pegawai ASN dalam 

mengembangan karirnya melalui tahapan dan jalur karir yang tersedia. Untuk manajemen 

pegawai ASN, jalur karir pegawai terdiri dari karir untuk jabatan struktural dan karir untuk 

jabatan fungsional dimana dalam aplikasinya, pengembangan karir dimungkinkan dilakukan 

dengan pindah jalur (zig zag) antara struktural dan fungsional atau sebaliknya. 

 

B. Penyusunan Kebijakan Teknis 

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan bertindak sebagai regulator yang 

berwenang menyusun kebijakan dan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) serta 

mengatur pengembangan kompetensi SDM Kesehatan. 

 

Penjabaran peran ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 64 tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM 

Kesehatan bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi 

penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, 

pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia 

kesehatan (SDMK). 

 

C. Akreditasi Pelatihan Kesehatan 

Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk:  

1. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidang kesehatan. 

2. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kewenangan di 

bidang teknis kesehatan. 
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Pelatihan pada hakekatnya adalah suatu sistem pembelajaran. Sebagai suatu sistem, mutu 

pelatihan sangat tergantung pada mutu komponen-komponennya, kaitan dan ketergantungan 

serta kerja sama diantara komponen tersebut sehingga menimbulkan efek sinergis. 

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31: (1) Pelatihan 

tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau 

Masyarakat, (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program 

pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi 

serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Akreditasi pelatihan pada hakikatnya merupakan 

tahapan rencana dalam menyelenggarakan suatu pelatihan untuk mewujudkan pelatihan 

yang bermutu.  

 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/ 1820 /2019 tentang Pedoman Akreditasi Pelatihan 

Bidang Kesehatan dinyatakan bahwa akreditasi pelatihan kesehatan adalah pengakuan yang 

diberikan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi yang berwenang kepada penyelenggara 

pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian 

terhadap komponen yang diakreditasi. 

 

Sasaran akreditasi pelatihan meliputi semua pelatihan kesehatan (fungsional dan teknis) yang 

dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. 

 

Tujuan akreditasi pelatihan: 

1. Tujuan Umum: 

Terselenggaranya pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan standar. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Terkendalinya mutu pembelajaran, 

b. Terkendalinya mutu peserta, 

c. Terkendalinya mutu pelatih, 

d. Terkendalinya mutu penyelenggara pelatihan, 

e. Terkendalinya mutu tempat penyelenggaraan termasuk sarana dan prasarana 

pelatihan. 

 

Manfaat akreditasi pelatihan: 

1. Bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 
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Sebagai bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan. 

2. Bagi Penyelenggara Pelatihan 

a. Adanya jaminan dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan. 

b. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki rancangan pelatihan agar memenuhi 

standar. 

Komponen akreditasi pelatihan saat ini meliputi 4 komponen yaitu:  

1. Peserta 

Komponen peserta terdiri atas 2 sub komponen dengan 2 variabel yaitu: 

a. Sub komponen kriteria dengan 1 variabel 

 Persyaratan   peserta, yaitu   kriteria   yang ditetapkan untuk setiap jenis 

pelatihan. 

b. Sub komponen efektivitas pelatihan dengan 1 variabel   

 Jumlah peserta, yaitu banyaknya peserta dalam 1 kelas 

 

2. Pelatih/Fasilitator 

Komponen pelatih/fasilitator terdiri dari 2 sub komponen dengan 3 variabel   

a. Sub komponen kriteria dengan 2 variabel   

 Memiliki    kemampuan   kediklatan, yaitu telah mengikuti pelatihan Widyaiswara 

dasar atau Akta atau Training of Trainer. 

 Kesesuaian tingkat pendidikan pelatih dengan calon peserta latih, yaitu 

keahlian/keterampilan minimal satu tingkat lebih tinggi dari peserta latih. 

b. Sub komponen profesionalisme dengan 1 variabel   

 Kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan (kualifikasi tenaga), yaitu latar 

belakang pendidikan/keahlian termasuk pelatihan tambahan dan pengalaman 

dalam bidang tugasnya sesuai dengan materi yang diberikan. Khusus untuk 

pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi, dianjurkan 

komposisi pelatih dengan peserta 1:5. 

 

3. Kurikulum 

Komponen kurikulum terdiri dari 5 sub komponen, dengan 8 variabel yaitu   

a. Sub komponen Tujuan dengan 1 variabel   

 Kejelasan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai. 

b. Sub komponen Materi dengan 3 variabel   

 Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pelatihan 

 Garis-garis Besar Program Pembelajarn (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran 

Mata Pelatihan (RBPMP)  
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 Struktur Program/ struktur kurikulum, yaitu proporsi waktu antara teori dan praktik 

(penugasan dan praktik lapangan) 

c. Sub komponen metoda dengan 1 variabel   

 Kesesuaian variasi metoda yang digunakan dengan tujuan pembelajaran tiap 

substansi. 

d. Sub komponen alat bantu pelatihan dengan 1 variabel   

 Kesesuaian alat bantu dengan metoda yang digunakan 

e. Sub komponen Evaluasi dengan 2 variabel 

 Adanya instrumen evaluasi untuk peserta, pelatih/fasilitator dan 

penyelenggara. 

4. Kesesuaian instrumen evaluasi peserta dengan kompetensi yang ingin dicapai.  

5. Penyelenggara Pelatihan 

Komponen penyelenggara pelatihan terdiri dari 2 sub komponen   

a. Sub komponen landasan hukum dengan 1 variabel, yaitu adanya kewenangan hukum 

yang dimiliki institusi tersebut 

b. Sub komponen penyelenggara dengan 1 variabel Tersedianya tenaga pengelola 

pelatihan yang sesuai standar. 

Mekanisme pengajuan, penilaian akreditasi pelatihan dan sertifikasi 

 

Gambar2. Mekanisme Akreditasi Pelatihan 

Keterangan: 

1. Penyelenggara pelatihan mengajukan rencana pelatihan untuk diakreditasi dengan 

mengisi formulir Akreditasi Pelatihan yang telah disampaikan pada waktu sosialisasi. 

Formulir akreditasi memuat data setiap komponen akreditasi yang akan dinilai oleh Tim. 

 

Pengajuan rencana pelatihan tersebut disertai surat usulan akreditasi, sebaiknya 1 

bulan sebelum pelatihan, agar cukup waktu bagi Tim untuk melakukan penilaian dan 
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memberikan umpan balik, serta bagi penyelenggara untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan.  

 

Akreditasi diajukan kepada Tim Akreditasi pelatihan tingkat provinsi, untuk pelatihan 

yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Tim Akreditasi pelatihan 

tingkat Pusat, untuk pelatihan yang diselenggarakan di tingkat pusat, atau 

penyelenggaraannya bersifat nasional. 

2. Tim Akreditasi selanjutnya melakukan penilaian terhadap data rencana pelatihan yang 

diajukan dan penilaian diusahakan selesai dalam waktu 1 minggu setelah berkas 

diterima oleh Tim. 

 

Apabila dalam waktu bersamaan, ada rencana pelatihan lain yang diusulkan untuk 

diakreditasi, maka Tim Akreditasi membagi tugas. Pada keadaan yang membutuhkan 

anggota tim tidak tetap, maka anggota tim tersebut segera ditetapkan dan dihubungi 

sehingga penilaian tidak tertunda. 

3. Setelah penilaian selesai, paling lambat 2 minggu setelah berkas diterima oleh tim, 

hasilnya harus sudah diumpan balikkan kepada penyelenggara disertai saran perbaikan 

sesuai dengan hasil penilaian. 

4. Hasil perbaikan dari penyelenggara dikirimkan kembali kepada Tim Akreditasi, untuk 

dinilai ulang. 

5. Tim Akreditasi menetapkan Keputusan Akreditasi. 

6. Tim Akreditasi membuat Surat Keterangan Pelatihan Terakreditasi yang ditandatangani 

Kapuslat/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk atas nama 

Kapuslat/ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 

 

Pelatihan-pelatihan yang terakreditasi ini selanjutnya akan diupload ke Sistem Akreditasi 

Pelatihan (SIAKPEL). Pelatihan diselenggarakan setelah terakreditasi oleh Kementerian 

Kesehatan cq Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. 

 

D. Akreditasi Institusi Pelatihan 

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan, telah dilakukan berbagai 

upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pengembangan sistem 

manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja, baik dalam administrasi dan manajemen 

serta pelayanan pelatihan. Hal ini salah satunya dituangkan melalui kegiatan akreditasi 

yang merupakan pengakuan yang diberikan kepada institusi pelatihan. 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan, mengamanatkan 

bahwa pelatihan kesehatan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang 

terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan pasal-pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terkait akreditasi 

adalah sebagai berikut:  

• Pasal 75 

Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 

• Pasal 77 

(1)  Pelatihan Tenaga Kesehatan diselenggarakan dengan memperhatikan manajemen 

pelatihan yang merupakan siklus integral dan dilakukan secara sistematis, terencana, 

dan terarah.  

(2)  Manajemen pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 

perencanaan pelatihan; b. penyelenggaraan pelatihan; dan c. evaluasi pelatihan 

• Pasal 79 

(1) Setiap penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) 

huruf b harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang 

terakreditasi.  

(2)  Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat.  

(3)  Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. akreditasi pelatihan; 

dan b. akreditasi institusi penyelenggara pelatihan.  

(4)  Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka 

pengendalian mutu pelatihan 

• Pasal 81 

(1)  Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

79 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan pengajuan akreditasi dari institusi 

penyelenggara pelatihan. 

(2)  Pengajuan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi komponen administrasi dan manajernen, komponen pelayanan 

pelatihan, dan komponen pelayanan penunjang pelatihan 

 

Akreditasi institusi ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas mutu penyelenggaraan 

pelatihan, serta untuk mengukur sejauh mana profesionalisme institusi penyelenggara 

pelatihan dalam melaksanakan pelatihan. Dengan adanya undang-undang tersebut 
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mewajibkan semua institusi yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan baik 

pemerintah maupun swasta harus terakreditasi. 

 

Akreditasi memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu dapat memacu institusi pelatihan 

untuk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, dan mendorong upaya 

peningkatan mutu serta kinerja institusi, sehingga tercipta kepuasan masyarakat yang 

memanfaatkannya. Proses akreditasi institusi tidaklah semata memenuhi standar yang 

telah ditetapkan tetapi juga menjadi ajang bagi institusi untuk evaluasi diri sehingga 

dapat mengetahui kekurangan dan secara bersama- sama dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan secara berkesinambungan. Dengan baiknya peringkat akreditasi institusi, 

maka akan ada jaminan kepada masyarakat bahwa institusi telah memiliki standar mutu 

yang telah ditetapkan oleh Kemenkes sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan 

akan terjamin mutunya sesuai dengan standar. 

Sejak tahun 2003 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (Badan 

PPSDMK) telah melaksanakan akreditasi institusi. Pada tahun 2015 Lembaga 

Adminitrasi Negara (LAN) telah menerbitkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara (Perkalan) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Kepala LAN tersebut 

Badan PPSDMK telah mendapatkan pendelegasian dari LAN melalui Keputusan 

Kepala LAN Nomor 250/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan BPPSDMK sebagai 

instansi pengakreditasi diklat teknis dan fungsional. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, penyelenggara akreditasi institusi adalah 

Badan PPSDM Kesehatan melalui Pusat Pelatihan SDM Kesehatan (Puslat SDMK). 

 

Manfaat akreditasi institusi: 

1. Bagi Institusi 

a. Adanya jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan, 

b. Meningkatnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, 

c. Institusi menerapkan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan. 

 

2. Bagi instansi pengguna 

a. Adanya jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang 

profesional sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, 
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b. Adanya jaminan mutu bagi alumni yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan di 

institusi yang terakreditasi. 

 

3. Bagi Instansi Pembina Teknis 

a. Adanya informasi penerapan hasil akreditasi institusi sebagai dasar untuk 

memberikan dukungan dalam rangka peningkatan mutu yang berkesinambungan, 

b. Adanya jaminan mutu terhadap kompetensi SDM kesehatan yang mengikuti 

pelatihan bidang kesehatan di institusi yang terakreditasi. 

 

4. Bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 

a. Adanya informasi penerapan sistem penjaminan mutu di masing-masing institusi, 

b. Adanya informasi data institusi yang terakreditasi. 

 

Sasaran Akreditasi 

Sasaran akreditasi adalah institusi pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan bidang 

kesehatan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

 

Kriteria Institusi Pelatihan 

Kriteria institusi yang dapat diakreditasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Kriteria Institusi Yang Dapat Diakreditasi 

 
NO 

 
INSTITUSI DOKUMEN PEMBUKTIAN 

1. Berbadan hukum sebagai institusi penyelenggara 
pelatihan bidang kesehatan (training center) 

• Peraturan menteri tentang 
lembaga tsb, untuk institusi 
pemerintah 

• Izin pendirian lembaga dan SK 
Penetapan lembaga, untuk institusi 
non pemerintah 

2. Pimpinan dan staf penyelenggara sebagai PNS (untuk 
institusi pemerintah) dan pegawai tetap (untuk institusi 
non pemerintah) 
 
Untuk staf terdiri dari: 

 Staf teknis minimal 2 orang dengan pendidikan 
minimal D3 

 Staf administrasi minimal 1 orang dengan pendidikan 
minimal SLTA 

SK pengangkatan Pimpinan dan 
staf sebagai PNS/ pegawai tetap 

3. Telah melaksanakan paling sedikit 2 (dua) jenis pelatihan 
bidang kesehatan yang terakreditasi oleh Puslat SDMK 
dan dilaksanakan di institusi yang akan diakreditasi, 
2 (dua) tahun terakhir sebelum penilaian akreditasi 
institusi. 

Surat keterangan akreditasi 
pelatihan 

4. Gedung/ kantor dan ruang kelas milik sendiri/ pemerintah 
atau sewa/ MoU minimal 3 (tiga) tahun 

Sertifikat hak milik/ bukti sewa/ 
MoU untuk gedung/ kantor dan 
ruang kelas 
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Mekanisme akreditasi institusi adalah sebagai berikut: 

 

 

Kategori akreditasi dan masa berlaku sertifikat akreditasi institusi. 

 Kategori Nilai Akhir 

Akreditasi 

Skor Parameter Masa Berlaku 

Sertifikat 

1 Akreditasi A ≥ 3,5 ≥ 3 5 (lima) tahun 

2 Akreditasi B ≥ 3 ≥ 2 3 (tiga) tahun 

3 Akreditasi C ≥ 2 ≥ 1 1 (satu) tahun 

4 Tidak terakreditasi <2 0  

 

E. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan program pengembangan kompetensi 

yang diikuti oleh ASN berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

 

Tujuan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi: 

1. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program pengembangan kompetensi PNS. 

2. Mengetahui capaian hasil pengembangan kompetensi PNS. 

3. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

pengembangan kompetensi PNS. 

4. Merumuskan rekomendasi perbaikan rencana   pengembangan kompetensi PNS 

tahun berikutnya. 

 

Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian 

antara kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. 

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, audiensi, 

supervisi dan kegiatan lain dalam rangka monitoring.  
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Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi dilakukan oleh satker pada saat 

pelaksanaan pengembangan kompetensi berlangsung berkoordinasi dengan Pusat 

Pelatihan SDM Kesehatan. 

 

Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara 

kebutuhan Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier. 

Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis tingkat nasional dilakukan oleh Instansi Teknis 

dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. 

 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi. 

2. Pelaksanaan dilakukan secara objektif.  

3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman 

dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal.  

4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka. 

5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif.  

6. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.  

7. Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi 

sasaran pemantauan dan evaluasi.  

8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  

9. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.  

10. Berbasis indikator kinerja.  

11. Efektif dan efisien. 
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I. DESKRIPSI SINGKAT 

Mata pelatihan ini membahas kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan 

fungsi Jabfung TGM; kategori, jenjang dan tunjangan jabfung TGM; penilaian kinerja 

TGM. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami regulasi Jabfung 

TGM. 

B. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan:  

1. kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi Jabfung TGM  

2. kategori, jenjang dan  tunjangan Jabfung TGM  

3. mekanisme pengangkatan dalam Jabfung TGM 

4. penilaian kinerja TGM.  

 

III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Dalam modul ini akan dibahas materi pokok dan sub materi pokok sebagai berikut: 

Materi Pokok 1.  

Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi jabfung TGM 

Sub materi pokok : 

a. Kedudukan 

b. Tanggung jawab 

c. Kewenangan 

d. Peran 

e. Fungsi 

f. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 

Materi Pokok 2.  

Kategori, jenjang dan tunjangan Jabfung TGM 

Sub materi pokok : 

a. Kategori 

b. Jenjang jabatan 

c. Tunjangan jabatan TGM 

Materi Pokok 3.  

Mekanisme Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional TGM 

Sub materi pokok : 

a. Pengangkatan pertama 
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b. Perpindahan dari jabatan lain 

c. Promosi  

Materi Pokok 4. Penilaian Kinerja 

Sub materi pokok : 

a. SKP 

b. Perilaku kerja 

c. Target angka kredit 

d. Angka kredit pemeliharaan 

 

IV. METODE 

Ceramah Interaktif. 

 

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

Bahan tayang, modul, laptop, LCD, Flipchart, Spidol. 

 

VI. LANGKAH - LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Berikut disampaikan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran mata 

pelatihan ini 

Langkah 1 

Pengkondisian 

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah 

menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri 

dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan 

disampaikan. 

2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran mata pelatihan ini dan materi 

pokok yang akan disampaikan menggunakan bahan tayang. 

Langkah 2 

Pembahasan per Mata Pelatihan 

1. Fasilitator menjelaskan tentang Kedudukan, tanggung jawab, peran, dan fungsi 

menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab dan 

mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 

2.  Fasilitator menjelaskan tentang kategori, jenjang jabatan, tunjangan jabatan 

dengan menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab 

dan mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 
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3. Fasilitator menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan dalam jabatan 

fungsional TGM melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, 

dan promosi dengan menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, 

tanya jawab dan mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam 

proses pembelajaran 

4. Fasilitator menjelaskan tentang Penilaian Kinerja mulai SKP, Perilaku Kerja, 

Target Angka Kredit, Angka Kredit Pemeliharaan dengan menggunakan bahan 

tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab dan mengajak peserta untuk 

berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses pembelajaran 

 

VII. URAIAN MATERI 

Materi Pokok 1 

Kedudukan, Tanggungjawab, Kewenangan,  Peran dan Fungsi Jabfung TGM 

a. Kedudukan 

Terapis Gigi dan Mulut berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di 

bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah 

Kedudukan Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta 

jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan 

analisis beban kerja dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. Tanggung jawab 

Terapis Gigi dan Mulut bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang 

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi 

dan Mulut. 

c. Kewenangan  

Pejabat fungsional TGM diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

d. Peran 

Dengan kompetensi yang dimiliki, Terapis Gigi dan Mulut dapat berperan sebagai 

sumber daya manusia kesehatan gigi yang mempunyai peran dalam pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam aspek promotif, dan preventif pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

e. Fungsi 



 

Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut | 4  
 

Terapis Gigi dan Mulut, sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan 

profesionalnya, berfungsi memberikan layanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 

kepada individu, keluarga dan masyarakat. 

 

Materi Pokok 2 

Kategori, Jenjang dan Tunjangan Jabfung TGM 

a. Kategori 

Jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut merupakan jabatan fungsional yang 

terdiri dari kategori keterampilan dan keahlian 

b. Jenjang Jabatan 

Jenjang jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan dari 

jenjang terendah sampai dengan tertinggi terdiri atas Terapis Gigi dan Mulut 

Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Mahir, Terapis Gigi dan Mulut Penyelia. Untuk 

Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian dari jenjang terendah sampai tertinggi 

yaitu Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda, dan 

Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya. 

c. Tunjangan Jabfung TGM 

Tunjangan fungsional merupakan faktor penting dalam suatu jabatan fungsional. 

Langkah awal untuk mendapatkan tunjangan fungsional adalah penetapan 

tunjangan jabatan fungsional harus dilakukan secara cermat dan 

mempertimbangkan berbagai aspek terkait untuk memperoleh besaran tunjangan 

jabatan fungsional yang dianggap adil dan layak. Dalam penetapan tunjangan 

jabatan fungsional terapis gigi dan mulut proses evaluasi jabatan dilaksanakan 

dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan, terdapat 9 kriteria yang digunakan untuk menilai jabatan 

fungsional terapis gigi dan mulut yaitu : 

1) Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, faktor ini mengukur sifat dan tingkat 

informasi atau fakta yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan, antara lain: langkah-langkah prosedur, praktek, peraturan, 

kebijakan, teori, prinsip, konsep, sifat dan keahlian yang dibutuhkan untuk 

menerapkan pengetahuan tersebut. 

2) Pengawasan Penyelia, faktor ini untuk mengukur sifat dan tingkat 

pengawasan penyelia secara langsung atau tidak langsung, tanggungjawab 

jabatan, dan evaluasi hasil pekerjaan. 

3) Pedoman, faktor ini mencakup sifat pedoman dan pertimbangan yang 

dibutuhkan untuk menerapkan pedoman tersebut. Oleh karena itu yang 

dilihat dari faktor ini antara lain adalah seberapa jelas, tegas, rinci dan 
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ketatkah panduan (S.O.P) yang disediakan, dan apakah pemegang jabatan 

harus berpegang pada panduan atau justru harus ber-inisiatif 

mengembangkannya sendiri. 

4) Kompleksitas, faktor ini mencakup sifat, jumlah, variasi, dan seluk-beluk 

tugas, langkah, proses, atau metode dalam pekerjaan yang dilaksanakan; 

dan kesulitan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan; serta kesulitan 

dasar pelaksanaan pekerjaan jabatan. Dengan kata lain faktor ini melihat 

seberapa rumitkah tugas-tugas dalam jabatan yang dievaluasi, atau apakah 

tugas-tugas bersifat sederhana, sama saja tiap hari, dan/atau apakah harus 

banyak berpikir dan membuat pertimbangan. 

5) Ruang lingkup dan Dampak, faktor ini mencakup hubungan antara cakupan 

pekerjaan, antara lain: tujuan, keluasan, dan kedalaman tugas, dan dampak 

dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi. 

6) Hubungan personal, faktor ini meliputi pertemuan langsung, melalui telepon 

dan dialog melalui radio dengan orang yang tidak berada dalam rantai 

penyeliaan dengan melihat dengan siapa, tingkat apa/jabatan apa, dan di 

lingkungan mana pemegang jabatan ini harus melakukan hubungan kerja. 

7) Tujuan hubungan, faktor ini untuk menilai apa tujuan dari hubungan kerja 

dari suatu jabatan. Tujuan hubungan ini mencakup pertukaran informasi, 

pembahasan isu yang signifikan atau kontroversial dan berbeda pandangan, 

tujuan, dan sasaran. 

8) Tuntutan fisik, faktor ini mencakup persyaratan dan tuntutan fisik yang 

diperlukan pegawai untuk melaksanakan tugas jabatan, termasuk 

kemampuan dan karakteristik fisik; dan 

9) Kondisi lingkungan kerja, faktor ini mempertimbangkan resiko dan 

ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan atau sifat dari pekerjaan dan 

peraturan keamanan yang dibutuhkan 

 

Materi Pokok 3 

Mekanisme Pengangkatan dalam Jabfung TGM 

a. Pengangkatan Pertama 

Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui 

pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) berstatus PNS; 

b) memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c) sehat jasmani dan rohani; 
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d) berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan 

Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori 

keterampilan; 

e) berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan 

Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut kategori keahlian; 

f) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut; 

g) mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, 

h) kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial 

i) kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah 

j) disusun oleh instansi pembina; dan 

k) nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 

terakhir. 

Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan yang diperuntukan untuk 

mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dari 

Calon PNS. Calon PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam 

jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut. Selanjutnya bagi PNS yang telah 

diangkat dalam Jabatan Fungsional paling lama 3 tahun wajib untuk mengikuti 

dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal Terapis Gigi dan Mulut yang belum 

mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional maka tidak 

diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. 

Terkait persyaratan pengangkatan pertama pada huruf (g) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil menyebutkan bahwa Uji Kompetensi untuk pengangkatan pertama 

dihapuskan. 

b. Perpindahan dari Jabatan Lain 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui 

perpindahan dari jabatan lain, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) berstatus PNS; 

b) memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c) sehat jasmani dan rohani; 

d) berijazah Diploma Diploma III Keperawata Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis 

Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori 

keterampilan; 
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e) berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan 

Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut kategori keahlian; 

f) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut; 

g) mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang 

telah disusun oleh instansi pembina; 

h) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan 

Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut paling singkat 2 (dua) tahun; 

i) nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; 

j) berusia paling tinggi: 

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan 

Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan, Jabatan 

Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, dan jabatan 

fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan 

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan 

Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya. 

Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus 

mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang 

akan diduduki. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS tersebut yaitu sama dengan 

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan 

jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

menetapkan Angka Kredit. 

 

c. Promosi 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui 

Promosi, dilaksanakan dalam hal: 

a) PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut; 

atau 

b) kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut satu tingkat 

lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut. 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui 

promosi sebagaimana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun 

oleh instansi pembina; 
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b) memiliki Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut; 

c) nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; 

d) memiliki rekam jejak yang baik; 

e) tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan  tidak 

pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

Pengangkatan dalam jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui 

promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan 

Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang akan diduduki dan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui 

promosi ditetapkan berdasarkan kriteria: 

a) termasuk dalam kelompok rencana suksesi; 

b) menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan 

nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; 

dan  

c) memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. 

Materi Pokok 4  

Penilaian Kinerja 

a. SKP 

Pada awal tahun, Terapis Gigi dan Mulut wajib menyusun SKP. SKP merupakan 

target kinerja Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan penetapan kinerja unit kerja 

yang bersangkutan dan untuk masing-masing jenjang diambil dari uraian kegiatan 

tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. 

b. Perilaku Kerja 

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan 

Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Target Angka Kredit 

Target Angka kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan setiap 

tahun ditetapkan paling sedikit: 

a) 5 (lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Terampil; 

b) 12,5 (dua belas koma lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Mahir; 

c) 25 (dua puluh lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Penyelia. 

Target Angka kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian setiap tahun 

ditetapkan paling kurang: 

a) 12,5 (dua belas koma lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama; 
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b) 25 (dua puluh lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan 

c) 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya. 

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi Terapis 

Gigi dan Mulut Penyelia untuk kategori keterampilan dan Ahli Madya untuk 

kategori keahlian yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang 

didudukinya. 

d. Angka Kredit Pemeliharaan 

Angka kredit pemeliharaan diperuntukan bagi Terapis Gigi dan Mulut Kategori 

Keterampilan dan Keahlian yang telah memenuhi jenjang jabatan setingkat lebih 

tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan. 

Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan : 

a) 4 (empat) Angka Kredit untuk Terapis Gigi dan Mulut Terampil; dan 

b) 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Terapis Gigi dan Mulut Mahir 

Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian : 

a) 10 (sepuluh) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama 

b) 20 (dua puluh) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda 

Terapis Gigi dan Mulut Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari 

jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 

paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dan untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli 

Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak 

menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka 

kredit. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

5. Rancangan SKB Menkes dan BKN tentang Juklak Jabfung TGM 

6. Rancangan Juknis Jabfung TGM 

7. Rancangan Perpres Tunjangan Jabfung TGM 

 

IX. LAMPIRAN 
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I. DESKRIPSI SINGKAT 

Mata pelatihan ini membahas tentang unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan 

fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut, yang akan menguraikan tentang unsur 

utama, unsur penunjang dan pengembangan profesi. Mata pelatihan ini juga akan 

membahas tentang uraian kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan 

Mulut yang akan diuraikan berdasarkan definisi operasional, hasil kerja dan kualitas 

hasil kerja. 

 

Terapis Gigi dan Mulut dalam kegiatan jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan 

Mulut mempunyai tugas utama yaitu pelayanan asuhan kesehatan gigi da mulut, yang 

dibagi ke dalam persiapan dan pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Selain 

tugas utama Terapis Gigi dan Mulut juga mempunyai tugas penunjang dan juga 

engembangan profesi. 

 

Kegiatan Trapis Gigi dan Mulut juga dibedakan berdasarkan jenjang jabatan yang 

dibagi dua jabatan berdasarkan jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. Di masing-

masing jenjang memiliki kegiatan yang berbeda pula. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Hasil Belajar: 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami kegiatan Jabatan 

fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut. 

B. Indikator Hasil Belajar: 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat: 

1. Menjelaskan unsur dan sub unsur jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut  

2. Menjelaskan uraian kegiatan jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

 

III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Materi pokok dan sub materi pokok pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut: 

Materi Pokok 1.  

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan 

Mulut 

Sub Materi Pokok: 

a. Unsur utama  

b. Unsur penunjang  

c. Pengembangan profesi 
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Materi Pokok 2.  

Uraian kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut 

Sub Materi Pokok: 

a. Definisi operasional  

b. Hasil kerja  

c. Kualitas hasil kerja 

 

IV. METODE 

Curah pendapat, ceramah interaktif dan diskusi kelompok. 

 

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

Bahan tayang, modul, laptop, LCD, flipchart, spidol dan panduan diskusi kelompok. 

 

VI. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan ini adalah sebagai 

berikut: 

Langkah 1. Pengkondisian Peserta 

Langkah pembelajaran: 

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah 

menyampaikan sesi di kelas, dimulai dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan 

menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan 

disampaikan. 

2. Sampaikan tujuan pembelajaran materi ini dan materi pokok yang akan 

disampaikan, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang. 

Langkah 2. Penyampaian Materi  

Langkah pembelajaran: 

 Fasilitator menyampaikan paparan seluruh materi sesuai urutan materi pokok dan 

sub materi pokok dengan menggunakan bahan tayang. Fasilitator menyampaikan 

materi dengan metode curah pendapat, ceramah interaktif dan praktik.  

Langkah 3. Rangkuman dan Kesimpulan  

Langkah pembelajaran: 

1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap 

materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan sesuai mata pelatihan inti. 

2. Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan. 

3. Fasilitator membuat kesimpulan. 
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VII. URAIAN MATERI 

Materi Pokok 1.  

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan 

Mulut 

A. Unsur Utama 

Unsur utama kegiatan jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut 

adalah: Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, yang terdiri dari dia kegiatan 

yaitu: 

1. Persiapan Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 

2. Pelaksanaan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, 

 

B. Kategori Dan Jenjang Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut merupakan jabatan fungsional kategori 

keterampilan dan kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi 

terdiri atas:  

1. Terapis Gigi dan Mulut Terampil;  

2. Terapis Gigi dan Mulut Mahir; dan  

3. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia.  

Jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian dari jenjang 

terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:  

1. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama;  

2. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan 

3. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya. 

 

Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi Dan Mulut berdasarkan kritria 

dibagi menjadi: 

1. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi Dan Mulut Kategori 

Keterampilan 

a. Terapis Gigi dan Mulut Terampil, meliputi:  

1) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;  

2) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan; 

3) melakukan inventarisasi alat pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

4) melakukan inventarisasi obat dan bahan kesehatan gigi dan mulut; 
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5) melakukan persiapan ruangan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut; 

6) melakukan persiapan instrumen/ alat untuk pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut; 

7) melakukan persiapan dokumen untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut; 

8) melakukan pre conference dan post conference dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut; 

9) melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

10) melakukan sterilisasi alat dalam rangka pengendalian infeksi asuhan 

kesehatan gigi dan mulut; 11. melakukan sterilisasi bahan dalam rangka 

pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

11) melakukan desinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi 

asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

12) melakukan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; 

13) melakukan pencatatan dan pelaporan harian pelaksanaan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut;  

14) melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut di pelayanan tingkat 

dasar dan rujukan;  

15) melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok;  

16) melakukan pemeriksaan Oral Hygiene Index (OHIS) dalam rangka 

mengetahui status kebersihan gigi dan mulut;  

17) melakukan pemeriksaan Decay Extraction Filling Treatment (DEF - T);  

18) melakukan pemeriksaan Decay Missing Filling Treatment (DMF - T);  

19) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, 

kelompok/masyarakat; 

20) melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu, kelompok/ masyarakat;  

21) melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas tingkat ringan;  

22) melakukan pembersihan karang gigi;  

23) melakukan perawatan luka non post op rongga mulut;  
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24) melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik dasar gigi di 

fasyankes;  

25) membimbing pelaksanaan sikat gigi pada individu/kelompok;  

26) melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga 

kesehatan lain ; 

27) melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

28) melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan 

rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus ringan; dan  

29) melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus ringan;  

 

b. Terapis Gigi dan Mulut Mahir, meliputi:  

1) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;  

2) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;  

3) melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan 

bulanan; 

4) melakukan persiapan obat dan bahan untuk pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut;  

5) melakukan pre conference dan post conference dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut; 

6) melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

7) melakukan pengawasan hygiene sanitasi ruangan dalam rangka 

pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

8) melakukan pencatatan dan pelaporan bulanan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut;  

9) melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut di pelayanan tingkat 

dasar dan rujukan;  

10) melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok/masyarakat;  

11) melakukan rekapitulasi hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut;  

12) melakukan pemeriksaan Community Perodontal Index for Treatment 

Needs (CPITN);  

13) melakukan penghitungan Performance Treatment Index (PTI);  
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14) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, 

kelompok/masyarakat;  

15) melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu, kelompok/ masyarakat;  

16) melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas tingkat sedang;  

17) melakukan aplikasi fluor;  

18) melakukan fissure sealant;  

19) melakukan penambalan dengan metode Atraumatic Restorative 

Treatment (ART);  

20) melakukan pembersihan karang gigi;  

21) melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik dasar gigi di 

fasyankes; 

22) melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok/masyarakat;  

23) melakukan kegiatan konsultasi pada kasus sedang dari tenaga 

kesehatan lain;  

24) melakukan pembinaan dan evaluasi program Usaha Kesehatan Gigi 

Sekolah (UKGS);  

25) melaksanakan penambalan sementara 1 (satu) bidang;  

26) melakukan pencabutan gigi sulung dengan topikal anastesi;  

27) melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

28) melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan 

rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang; dan  

29) melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus sedang 

kesehatan gigi dan mulut;  

c. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, meliputi:  

1) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;  

2) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;  

3) melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan 

tahunan;  

4) melakukan pengelolaan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan 

bulanan;  

5) melakukan pre conference dan post conference dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  
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6) melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

7) melakukan pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi 

pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

8) melakukan pengawasan sterilisasi alat dan bahan dalam rangka 

pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

9) melakukan pengawasan penggunaan APD dalam rangka pengendalian 

infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

10) melaksanakan evaluasi tahunan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;  

11) melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien di 

pelayanan tingkat dasar dan rujukan;  

12) melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok/masyarakat;  

13) melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan Oral Hygiene;  

14) melakukan penghitungan Requirement Treatment Indeks (RTI);  

15) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu/kelompok/masyarakat;  

16) melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ kelompok/masyarakat;  

17) melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas tingkat berat;  

18) melakukan pembersihan karang gigi;  

19) melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik dasar gigi di 

fasyankes;  

20) membuat alat peraga untuk kesehatan gigi dan mulut;  

21) melakukan kegiatan konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan 

lain;  

22) melakukan pembinaan dan evaluasi program Usaha Kesehatan Gigi 

Masyarakat (UKGM);  

23) melaksanakan penambalan sementara 2 (dua) bidang;  

24) melakukan pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anastesi;  

25) melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

26) melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan 

kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat; dan  

27) melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus berat 

kesehatan gigi dan mulut.  
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2. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi Dan Mulut Kategori 

Keahlian 

a. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, meliputi: 

1) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;  

2) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;  

3) melakukan pengelolaan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan 

tahunan;  

4) melakukan pre conference dan post conference dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

5) melakukan survey kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan 

pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; 

6) melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

7) melakukan pengawasan pengelolaan limbah medis dalam rangka 

pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut;  

8) melakukan identifikasi data dan bahan untuk evaluasi pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut;  

9) menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan 

menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;  

10) melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus;  

11) melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok berkebutuhan khusus;  

12) melakukan pemeriksaan analisis risiko karies; 

13) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/ 

masyarakat berkebutuhan khusus;  

14) melaksanakan identifikasi diagnosa/masalah kesehatan gigi 

berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;  

15) melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;  

16) melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas tingkat ringan;  

17) melakukan terapi remineralisasi;  
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18) melakukan persiapan pasien pra operasi;  

19) melakukan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pasien pra dan 

post operasi;  

20) membimbing pelaksanaan sikat gigi pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus;  

21) melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga 

kesehatan lain;  

22) melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;  

23) melakukan penambalan permanen 1 (satu) bidang 

24) melaksanakan bimbingan bagi mahasiswa kesehatan gigi; 

25) melaksanakan bimbingan di bidang kesehatan gigi bagi mahasiswa 

kesehatan lainnya; 

26) melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik gigi 

spesialistik di fasyankes; 

27) melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan 

mulut; 

28) melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan 

rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus ringan; dan 

29) melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus ringan 

kesehatan gigi dan mulut; 

 b. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda, meliputi:  

1) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan; 

2) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;  

3) melakukan pre conference dan post conference dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut; 

4) membuat instrumen survey kepuasan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut; 

5) melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

6) melakukan pengawasan penggunaan APD dalam rangka pengendalian 

infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

7) melakukan pengolahan data dan bahan untuk evaluasi pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut; 
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8) menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan 

menggunakan sistem berbasis teknologi informasi; 

9) melakukan pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut pada 

pasien berkebutuhan khusus 10. melakukan penjaringan kesehatan 

gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;  

10) melakukan evaluasi, analisis dan rekomendasi hasil penjaringan;  

11) melakukan pemeriksaan analisis risiko karies; 

12) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, 

kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;  

13) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;  

14) melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;  

15) melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas tingkat sedang;  

16) melakukan perawatan pasca operasi rongga mulut;  

17) melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok berkebutuhan khusus; 

18) melakukan kegiatan konsultasi pada kasus sedang dari tenaga 

kesehatan lain;  

19) melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;  

20) melakukan penambalan permanen 2 (dua) bidang;  

21) melakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi 

anasthesi tanpa penyulit; 23. melaksanakan kegiatan kolaboratif pada 

tindakan medik gigi spesialistik di fasyankes;  

22) melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

23) melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan 

rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang; dan 

24) melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus 

sedang kesehatan gigi dan mulut; dan 

 c. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya, meliputi: 

1) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;  

2) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;  
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3) melakukan pre conference dan post conference dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

4) memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan pre conference dan post 

conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut;  

5) mengelola hasil survey kepuasan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

6) melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

7) melakukan sosialisasi hasil evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut dan menyusun rencana tindak lanjut; 

8) menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan 

menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;  

9) melakukan pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut pada 

pasien berkebutuhan khusus; 10. melakukan penjaringan kesehatan 

gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;  

10) melakukan pemeriksaan analisis risiko karies;  

11) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pengkajian/penelusuran pada individu/ 

kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus; 

12) melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies; 

13) melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;  

14) melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas tingkat berat;  

15) melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan 

mulut;  

16) melakukan kegiatan konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan 

lain; 

17) melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;  

18) melakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi 

anasthesi dengan penyulit; 20. melaksanakan kegiatan kolaboratif 

pada tindakan medik gigi spesialistik di fasyankes;  
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19) melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan 

rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat;  

20) melakukan kegiatan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus 

berat kesehatan gigi dan mulut; dan 

21) mengkoordinir kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di 

ruangan/ klinik gigi. 

 

C. Unsur Penunjang 

Unsur penunjang kegiatan jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut 

adalah: 

1. Pengajar / Pelatih di bidang pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

2. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi 

3. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Terapis 

Gigi dan Mulut 

4. Perolehan Penghargaan. 

 

D. Pengembangan Profesi 

Unsur pengembangan profesi kegiatan jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi 

dan Mulut adalah : 

1. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Terapis 

Gigi dan Mulut 

2. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan 

Gigi dan Mulut 

3. Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain Dibidang Pelayanan 

Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

4. Pembuatan Buku Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di 

bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

5. Pengembangan Kompetensi di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan 

Mulut 

6. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh 

instansi pembina di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

 

Materi Pokok 2.  

Uraian kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut 

1. Definisi operasional  
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Definisi operasional adalah batasan yang mebedakan setiap butir kegiatan pada 

setiap jenjang jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Definisi operasional dari 

butir-butir kegiatan pada setiap jenjang dapat dilihat di kolom Definisi Operasional 

pada tabel 1 sd 6. 

2. Hasil kerja  

Hasil kerja adalah bukti yang diperlukan untuk menunjukkan pekerjaan yang telah 

dilakukan untuk masing-masing butir kegiatan.  

 

3. Kualitas hasil kerja adalah kondisi ideal/minimal yang dapat diukur dari hasil kerja 

pada masing-masing butir kegiatan. 

Hasil kerja dan kualitasnya dapat dilihat di kolom Standar Kualitas Hasil Kerja pada 

tabel 1 sd 6.  
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Tabel 1. Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Jenjang Terampil 

No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

1 Melakukan penyusunan 

rencana kerja bulanan 

kegiatan mengumpulkan data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatan individu 

yang akan dilaksanakan selama satu bulan 

kedepan di fasyankes tempatnya bekerja 

Dokumen rencana kerja 

bulanan  

Rencana kerja bulanan yang 

ditandatangani oleh Terapis Gigi 

dan Mulut tersebut serta atasan 

langsung 

2 Melakukan penyusunan 

rencana kerja tahunan 

kegiatan mengumpulkan data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatan individu 

yang akan dilaksanakan selama satu tahun 

di fasyankes tempatnya bekerja 

Dokumen rencana kerja 

tahunan 

Rencana kerja tahunan yang 

dilengkapi matrik yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

3 Melakukan inventarisasi 

alat pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan mencatat nama, 

jumlah dan kondisi alat-alat kesehatan gigi 

berdasarkan jenisnya ke dalam buku 

inventaris serta memisahkan alat yang 

dalam kondisi tidak layak pakai/rusak 

Lembar ceklis hasil 

inventarisasi alat 

kesehatan gigi dan 

mulut 

ceklis hasil inventarisasi alat 

kesehatan gigi dan mulut yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

4 Melakukan inventarisasi 

obat dan bahan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan mencatat nama, 

jumlah obat dan bahan kesehatan gigi 

sesuai jenisnya, memeriksa kondisi obat 

dan bahan, memisahkan obat dan bahan 

yang tidak dapat digunakan  serta 

mencatatnya ke dalam buku inventaris/ 

kartu kendali 

Lembar ceklis hasil 

inventarisasi obat dan 

bahan  kesehatan gigi 

dan mulut 

ceklis hasil inventarisasi obat 

dan bahan kesehatan gigi dan 

mulut yang ditandatangani oleh 

atasan langsung 
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No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

5 Melakukan persiapan 

ruangan pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

melakukan kegiatan penyiapan ruangan 

pelayanan, dari kebersihan dan 

kesterilannya sehingga ruangan klinik gigi 

siap untuk digunakan (setiap enam bulan) 

Lembar ceklis persiapan 

ruangan pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

ceklis persiapan ruangan 

pelayanan asuhan kesehatan 

gigi dan mulut  yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

6 Melakukan persiapan 

instrument/ alat untuk 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan menyiapkan 

instrumen/alat-alat kesehatan gigi 

(kritis/semi kritis/non kritis) yang akan 

dipergunakan dalam pelayanan sesuai 

dengan tindakan yang akan dilakukan 

Lembar ceklis persiapan 

instrumen/alat untuk 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

ceklis persiapan instrumen/alat  

pelayanan asuhan kesehatan 

gigi dan mulut  yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

7 Melakukan persiapan  

dokumen untuk pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

melakukan kegiatan menyiapkan dokumen 

pasien berupa buku rekam medis, catatan 

keperawatan,  termasuk juga melakukan 

pemanggilan pasien 

Dokumen persiapan 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut  

Dokumen persiapan pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 

sesuai standar 

8 Melakukan pre conference 

dan post conference 

dalam rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan mempersiapkan pelaksanaan  

koordinasi (diskusi kecil  sebelum/ setelah  

pelayanan kesehatan gigi) di fasyankes 

tempatnya bekerja 

Laporan hasil pre 

conference dan post 

conference dalam 

rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil pre conference 

dan post conference berupa 

notulen dan daftar hadir 
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No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

9 Melakukan  analisis  dan  

penanganan  keluhan 

pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan menampung dan menggali 

permasalahan dan keluhan pelanggan atas 

pelayanan kesehatan yang diterimanya 

Laporan hasil analisis 

dan penanganan 

keluhan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil analisis 

penanganan keluhan pelanggan 

yang di tandatangani atasan 

10 Melakukan sterilisasi alat 

dalam rangka 

pengendalian infeksi 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

melakukan kegiatan melakukan sterilisasi/ 

menghilangkan semua mokroorganisme 

(bakteri, virus, fungi,dan parasit) yang 

terdapat pada alat kesehatan gigi (kritis, 

semi kritis dan non kritis) dengan 

menggunakan alat sterilisator sesuai 

standar dengan tujuan mencegah 

terjadinya  infeksi silang serta alat 

kesehatan gigi dapat terpelihara dengan 

baik dan selalu dalam keadaaan siap pakai 

Lembar ceklis  sterilisasi 

alat dalam rangka 

pengendalian infeksi 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

ceklis  sterilisasi alat dalam 

rangka pengendalian infeksi 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 

yang di tandatangani oleh atasan 

11 Melakukan sterilisasi 

bahan dalam rangka 

pengendalian infeksi 

melakukan kegiatan melakukan sterilisasi/ 

menghilangkan semua mokroorganisma 

(bakteri, virus, fungi,dan parasit) yang 

Lembar ceklis sterilisasi 

bahan dalam rangka 

pengendalian infeksi 

ceklis  sterilisasi bahan dalam 

rangka pengendalian infeksi 
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No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

terdapat pada bahan yang akan 

dipergunakan untuk pelayanan dengan 

menggunakan alat sterilisator kering 

dengan tujuan mencegah terjadinya  

penularan infeksi, serta bahan selalu dalam 

keadaaan siap pakai (setiaptiga bulan) 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 

yang di tandatangani oleh atasan 

12 Melakukan desinfeksi 

dental unit dalam rangka 

pengendalian infeksi 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

melakukan kegiatan sterilisasi/ desinfeksi 

(menghilangkan organisme patogen) pada 

dental unit dengan menggunakan cairan 

sterilisasi 

Lembar ceklis desinfeksi 

dental unit dalam 

rangka pengendalian 

infeksi asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

ceklis desinfeksi dental unit 

dalam rangka pengendalian 

infeksi asuhan kesehatan gigi 

dan mulut  yang di tandatangani 

oleh atasan 

13 Melakukan triase pada 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan memilah kasus 

kesehatan gigi pasien yang di sesuaikan 

dengan keluhan, rujukan, dan berat 

tidaknya kasus kesehatan gigi pasien 

sehingga mendapat penanganan yang 

tepat dan cepat 

Laporan hasil triase 

pada pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

rekap hasil triase pada 

pelayanan asuhan kesehatan 

gigi dan mulut  

14 Melakukan pencatatan 

dan pelaporan harian 

pelaksanaan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan mencatat dan 

merekapitulasi seluruh hasil pelayanan 

kesehatan yang telah dilakukan kedalam 

Dokumen hasil 

pencatatan dan 

pelaporan harian 

pelaksanaan pelayanan 

hasil pencatatan dan pelaporan 

harian pelaksanaan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut 
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buku register khusus,  setiap hari sehabis 

pelayanan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

15 Melakukan pengkajian 

kesehatan gigi dan mulut 

di pelayanan tingkat dasar 

dan rujukan  

kegiatan melakukan pemeriksaan pasien 

berdasarkan keluhan dan riwayat 

kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan 

umumnya (anamnesa) pada pasien di 

pelayanan tingkat dasar dan rujukan 

Dokumen hasil 

pengkajian/penelusuran 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook hasil pengkajian terdiri 

dari pemeriksaan subjektif, vital 

sign dan objektif yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien yang di tandatangani 

atasan 

16 Melakukan penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok 

kegiatan mempersiapkan alat dan bahan 

untuk pelaksanaan penjaringan kesehatan 

yang dilakukan di pada individu/ kelompok 

sekolah 

Dokumen hasil 

penjarinagn kesehatan 

gigi dan mulut pada 

individu / kelompok 

Lembar ceklis analisis hasil  

penjaringan yang di tandatangani 

atasan 

17 Melakukan pemeriksaan 

Oral Hygiene Index (OHI-

S) dalam rangka 

mengetahui status 

kebersihan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan melakukan 

pemeriksaan kebersihan mulut yang 

meliputi pemeriksaan debris indek dan 

calculus index sehingga dapat diketahui 

tingkat kebersihan gigi dan mulut pasien 

Dokumen hasil 

pemeriksaan Oral 

Hygiene Index dalam 

rangka mengetahui 

status kebersihan gigi 

dan mulut 

lembar pemeriksaan oral higiene  

18 Melakukan pemeriksaan 

DEF - T 

melakukan pemeriksaan indeks 

pengalaman karies gigi pada pasien anak-

anak/gigi sulung yang terdiri dari 

identifikasi adanya kerusakan gigi (decay), 

Dokumen hasil 

pemeriksaan def-t 

lembar hasil pemeriksaan def-t 
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gigi sulung yang merupakan indikasi 

pencabutan (extraksi) dan gigi sulung yang 

telah ditambal (filling) dengan 

menggunakan alat pemeriksaan dan 

mencatat hasil pemeriksaan dan 

menghitung jumlah def pasien 

19 Melakukan pemeriksaan 

DMF - T 

melakukan pemeriksaan indeks 

pengalaman karies gigi pada gigi tetap 

yang terdiri dari identifikasi adanya 

kerusakan/karies gigi Decay), gigi tetap 

yang hilang/dicabut karena karies (Missing) 

dan gigi tetap yang telah ditambal (Filling) 

dengan menggunakan alat pemeriksaan 

dan mencatat hasil pemeriksaan dan 

menghitung jumlah DMF-T pasien   

Dokumen hasil 

pemeriksaan DMF-T 

lembar hasil pemeriksaan DMFT 

20 Melaksanakan analisis 

masalah/diagnosis 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan 

hasil pengkajian pada 

individu, kelompok/ 

masyarakat  

pelaksanaan menegakkan 

diagnosa/masalah kesehatan gigi dan 

mulut pada  individu, kelompok/ 

masyarakat yang dilakukan untuk 

menentukan rencana perawatan dan atau 

kepentingan rujukan pada kasus ringan 

Dokumen hasil analisis 

masalah/ diagnosis 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook Dokumen hasil analisis 

diagnosa/masalah kesehatan 

gigi dan mulut berdasarkan hasil 

pengkajian pada individu, 

kelompok/ masyarakat  
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misal karies mencapai email/ supra gingival 

calculus 

21 Melakukan penyusunan 

rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada individu, 

kelompok/ masyarakat  

menentukan rencana perawatan dan atau 

kepentingan rujukan pada tindakan 

sederhana misal penambalan satu bidang 

dan supra gingival calculus 

Dokumen hasil 

penyusunan rencana 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook Dokumen hasil 

penyusunan rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 

22 Melakukan kegiatan 

komunikasi therapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat ringan 

memberikan  saran, nasehat dan instruksi 

dalam rangka membantu penyembuhan 

pasien dan memecahkan masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

dengan kasus ringan, seperti karies 

mencapai email/ supra gingival calculus 

Dokumen hasil 

komunikasi theurapeutik 

Loogbook dokumen hasil 

komunikasi theurapeutik pada 

intervensi klinis dengan 

kompleksitas tingkat ringan 

23 Melakukan pembersihan 

karang gigi 

membersihkan atau membuang karang gigi 

yang melekat pada permukaan gigi pasien 

dengan kalkulus supra gingival dengan 

score OHIS sedang 

Dokumen hasil 

pelaksanaan 

pembersihan karang 

gigi 

Logbook pelaksanaan 

pembersihan karang gigi dengan 

score OHIS sedang 

24 Melakukan perawatan 

luka non post op rongga 

mulut 

melakukan tindakan asuhan keperawatan 

gigi pada luka yang bukan merupakan 

tindakan operasi di rongga mulut seperti 

perawatan abses dan lain-lain 

Dokumen hasil 

pelaksanaan perawatan 

luka non post operasi 

logbook hasil pelaksanaan 

perawatan luka non post operasi  
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25 Melaksanakan kegiatan 

kolaboratif pada tindakan 

medik dasar gigi di 

fasyankes 

adalah melakukan tindakan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut pada saat 

berkolaborasi dengan dokter gigi umum 

atau terapis gigi dan mulut dengan 

pangkat/jenjang lebih tinggi secara 

sistematis pada kasus ringan seperti 

scaling, penambalan sementara, 

pencabutan gigi sulung derajat 3 dan 4. 

Dokumen hasil kegiatan 

kolaborasi pelayanan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook hasil kegiatan 

kolaborasi pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 

26 Membimbing pelaksanaan 

sikat gigi pada individu/ 

kelompok 

membimbing sikat gigi yang dilakukan 

pada individu/ kelompok dengan tujuan 

melatih sasaran agar dapat menyikat gigi 

yang baik dan benar serta meningkatkan 

kebersihan gigi dan mulut 

Laporan hasil  

pelaksanaan sikat gigi 

pada individu/ kelompok 

hasil  pelaksanaan sikat gigi 

pada individu/ kelompok dengan 

adanya daftar hadir peserta 

27 Melakukan kegiatan  

konsultasi pada kasus 

ringan dari tenaga 

kesehatan lain 

memberikan bimbingan dan konsultasi 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien yang 

dirujuk dari tenaga kesehatan lain pada 

kasus ringan seperti karies mencapai 

email/ supra gingival calculus 

Laporan hasil  analisis 

konsultasi pada kasus 

ringan dari tenaga 

kesehatan lain   

logbook hasil  analisis konsultasi 

pada kasus ringan dari tenaga 

kesehatan lain   

28 Melakukan evaluasi dan 

dokumentasi  asuhan 

kesehatan gigi dan mulut  

Mencatat dan menilai hasil pelaksanaan 

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut  pada kasus ringan, seperti  karies 

mencapai email dan supra gingival calculus 

Dokumen hasil evaluasi 

dan dokumentasi 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

Laporan  hasil evaluasi dan 

dokumentasi asuhan kesehatan 

gigi dan mulut 
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29 Melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan analisis 

untuk memberikan rujukan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada kasus ringan 

mengkonsultasikan pasien dengan kasus 

ringan, seperti pasien dengan indikasi 

perawatan pulpa kepada tenaga kesehatan 

lain yang lebih kompeten untuk dilakukan 

penanganan lebih lanjut 

Lembar rujukan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

rekap hasil rujukan kesehatan 

gigi dan mulut pada kasus ringan 

30 Melaksanakan 

penatalaksanaan kegawat 

daruratan pada kasus 

ringan 

adalah pelaksanaan penanganan awal 

pada pasien kedaruratan gigi dan mulut 

sebelum mendapat penanganan lebih 

lanjut pada kasus ringan, seperti pasien 

dengan rasa sakit hebat akibat penyakit 

pulpa dan periodontitis  

Laporan hasil 

penatalaksanaan 

kegawat daruratan 

logbook hasil penatalaksanaan 

kegawat daruratan pada kasus 

ringan kesehatan gigi dan mulut 

 

 

 

Tabel 2. Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Jenjang Mahir 

No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

1 Melakukan penyusunan 

rencana kerja bulanan 

kegiatan menganalisis data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatan individu 

yang akan dilaksanakan selama satu bulan 

kedepan di fasyankes tempatnya bekerja 

Dokumen rencana kerja 

bulanan  

Rencana kerja bulanan yang 

ditandatangani oleh Terapis Gigi 

dan Mulut tersebut serta atasan 

langsung 
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2 Melakukan penyusunan 

rencana kerja tahunan 

kegiatan menganalisis data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatan individu 

yang akan dilaksanakan selama satu tahun 

di fasyankes tempatnya bekerja 

Dokumen rencana kerja 

tahunan 

Rencana kerja tahunan yang 

dilengkapi matrik yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

3 Melakukan penyusunan 

dan pengajuan kebutuhan  

obat dan bahan bulanan 

melakukan kegiatan menyusun dan 

mengajukan permintaan kebutuhan alat, 

obat dan bahan kesehatan gigi dalam 

waktu satu tahun kedepan yang meliputi 

pengisian formulir pengajuan, persetujuan 

penanggung jawab klinik, dan penyerahan 

form pengajuan kepada bagian  farmasi 

Dokumen hasil 

penyusunan dan 

pengajuan kebutuhan 

obat dan bahan bulanan 

hasil penyusunan dan pengajuan 

kebutuhan obat dan bahan 

bulanan yang ditandatangani 

oleh atasan langsung 

4 Melakukan persiapan obat 

dan bahan untuk 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan menyiapkan obat dan 

bahan yang akan dipergunakan dalam 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

Lembar ceklis persiapan 

obat dan bahan untuk 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut  

ceklis persiapan obat dan bahan 

untuk pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

5 Melakukan pre conference 

dan post conference 

dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan mengikuti pelaksanaan koordinasi 

(diskusi kecil sebelum/ setelah  pelayanan 

kesehatan gigi) di fasyankes tempatnya 

bekerja 

Laporan hasil pre 

conference dan post 

conference dalam 

rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

Laporan hasil pre conference 

dan post conference berupa 

notulen dan daftar hadir 
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kesehatan gigi dan 

mulut 

6 Melakukan analisis dan 

penanganan keluhan 

pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan mengkaji dan menganalisis 

kemungkinan penyebab-penyebab 

permasalahan dan keluhan pelanggan 

serta berbagai alternatif pemecahan 

masalahnya 

Laporan hasil analisis 

dan penanganan 

keluhan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil analisis 

penanganan keluhan pelanggan 

yang di tandatangani atasan 

7 Melakukan pengawasan 

hygiene sanitasi ruangan 

dalam rangka 

pengendalian infeksi pada 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan mengawasi 

pelaksanaan hygiene sanitasi ruangan, 

agar sesuai dengan standar yang 

ditetapkan  sehingga ruangan pelayanan 

kesehatan gigi menjadi steril dan siap 

untuk digunakan 

Lembar ceklis sanitasi 

ruangan 

ceklis sanitasi ruangan yang di 

tandatangani atasan 
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8 Melakukan pencatatan 

dan pelaporan bulanan 

pelaksanaan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan menganalisis hasil 

rekapitulasi pelayanan kesehatan harian, 

serta merangkumnya menjadi laporan 

bulanan sesuai format yang telah 

ditetapkan 

Dokumen pencatatan 

dan pelaporan bulanan 

pelaksanaan pelayanan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

pencatatan dan pelaporan 

bulanan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut 

9 Melakukan pengkajian 

kesehatan gigi dan mulut 

di pelayanan tingkat dasar 

dan rujukan  

kegiatan mempersiapkan alat dan bahan 

serta melakukan pemeriksaan/pengukuran 

tensi darah, pernafasan, nadi dan suhu 

sebelum dilakukan tindakan pada gigi dan 

mulutnya pada pasien di pelayanan tingkat 

dasar dan rujukan 

Dokumen hasil 

pengkajian/penelusuran 

kesehatan gigi dan 

mulut di pelayanan 

tingkat dasar dan 

rujukan  

Logbook hasil pengkajian terdiri 

dari pemeriksaan subjektif, vital 

sign dan objektif yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien yang di tandatangani 

atasan 

10 Melakukan penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok/ 

masyarakat 

pengumpulan data kesehatan melalui 

pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 

sesuai format yang telah ditentukan yang 

dilakukan pada individu/ kelompok sekolah 

Dokumen hasil 

penjarinagn kesehatan 

gigi dan mulut pada 

individu / kelompok/ 

masyarakat 

Lembar ceklis  hasil  penjaringan 

yang di tandatangani atasan 

11 Melakukan rekapitulasi 

hasil penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

merekap semua hasil pemeriksaan 

penjaringan sehingga didapatkan suatu 

informasi tentang status kesehatan gigi dan 

mulut individu/ kelompok sekolah 

Dokumen rekapitulasi 

hasil penjaringan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

rekapitulasi hasil penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut yang di 

tandatangani atasan 
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12 Melakukan pemeriksaan 

Community Perodontal 

Index for Treatment 

Needs (CPITN) 

melakukan pengukuran kondisi jaringan 

periodontal pada kelompok/masyarakat 

serta penentuan kebutuhan perawatannya 

dengan menggunakan alat khusus yaitu 

periodontal probe dan mencatat hasil 

pemeriksaan dan menghitung jumlah 

CPITN kelompok / masyarakat   

Dokumen pemeriksaan 

CPITN 

lembar pemeriksaan CPITN 

13 Melakukan penghitungan 

Performance Treatment 

Indeks (PTI) 

memeriksa dan menghitung gigi tetap yang 

sudah ditambal dibandingkan dengan 

jumlah angka pengalaman karies gigi, 

dengan tujuan mendapatkan gambaran 

motivasi pasien untuk menambal gigi 

Dokumen hasil 

penghitungan 

Performance Treatment 

Index (PTI) 

lembar pemeriksaan 

Performance Treatment Index 

(PTI) 

14 Melaksanakan analisis 

masalah/diagnosis 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan 

hasil pengkajian pada 

individu, kelompok/ 

masyarakat  

pelaksanaan menegakkan 

diagnosa/masalah kesehatan gigi dan 

mulut pada individu, kelompok/ masyarakat 

yang dilakukan untuk menentukan rencana 

perawatan dan atau kepentingan rujukan 

pada kasus sedang misal karies mencapai 

dentin/ sub gingival calculus 

Dokumen hasil analisis 

masalah/ diagnosis 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook Dokumen hasil analisis 

diagnosa/masalah kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan hasil 

pengkajian pada individu, 

kelompok/ masyarakat  
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15 Melakukan penyusunan 

rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada individu, 

kelompok/ masyarakat  

menentukan rencana perawatan dan atau 

kepentingan rujukan pada tindakan sedang 

misal penambalan 2 bidang dan sub 

gingival calculus 

Dokumen hasil 

penyusunan rencana 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook Dokumen hasil 

penyusunan rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 

16 Melakukan kegiatan 

komunikasi therapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat sedang  

memberikan  saran, nasehatdan instruksi 

dalam rangka membantu penyembuhan 

pasien dan memecahkan masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

dengan kasus sedang, seperti karies 

mencapai dentin/ sub gingival calculus 

Dokumen hasil 

komunikasi theurapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat sedang  

Loogbook dokumen hasil 

komunikasi theurapeutik pada 

intervensi klinis dengan 

kompleksitas tingkat berat 

17 Melakukan aplikasi fluor melakukan pengolesan fluor pada gigi 

sesuai dengan standar prosedur 

operasional yang telah ditetapkan dengan 

tujuan untuk mencegah terjadinya karies 

Dokumen hasil aplikasi 

fluor 

logbook hasil aplikasi fluor 

18 Melakukan fissure sealant melakukan tindakan menutup fissure yang 

dalam pada gigi pasien  sesuai dengan 

standar prosedur operasional yang telah 

ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya karies 

Dokumen hasil 

pelaksanaan fissure 

sealant 

 logbook hasil pelaksanaan 

fissure sealant 
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19 Melakukan penambalan 

dengan metode 

Atraumatic Restorative 

Treatment (ART) 

melakukan tindakan menutup lubang karies 

dengan menggunakan bahan sesuai 

standar untuk mengembalikan bentuk gigi 

seperti semula dimana proses penumpatan 

tanpa menggunakan mesin   

Dokumen  hasil 

pelaksanaan 

penambalan ART 

logbook hasil pelaksanaan 

penambalan ART 

20 Melakukan pembersihan 

karang gigi 

membersihkan atau membuang karang gigi 

yang melekat pada permukaan gigi pasien 

dengan kalkulus supra dan sub gingival 

kalkulus dengan score sedang 

Dokumen hasil 

pelaksanaan 

pembersihan karang 

gigi 

Logbook pelaksanaan 

pembersihan karang gigi dengan 

score OHIS sedang 

21 Melaksanakan kegiatan 

kolaboratif pada tindakan 

medik dasar gigi di 

fasyankes 

adalah melakukan tindakan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut pada saat 

berkolaborasi dengan dokter gigi umum 

atau terapis gigi dan mulut dengan 

pangkat/jenjang lebih tinggi secara 

sistematis pada kasus sedang seperti 

penambalan permanen, pencabutan gigi 

sulung, pencabutan gigi tetap akar tunggal 

Dokumen hasil kegiatan 

kolaborasi pelayanan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook hasil kegiatan 

kolaborasi pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 

22 Melaksanakan kegiatan 

promosi kesehatan gigi 

dan mulut pada individu/ 

kelompok/ masyarakat 

memberikan pengetahuan kesehatan gigi 

dan mulut pada individu/ kelompok/ 

masyarakat dengan tujuan agar 

mempunyai kemampuan dan kebiasaan 

Laporan hasil kegiatan 

kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ 

kelompok/ masyarakat 

Bahan penyuluhan dan daftar 

hadir peserta 
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berperilaku hidup bersih dan sehat dalam 

bidang kesehatan gigi dan mulut 

23 Melakukan kegiatan  

konsultasi pada kasus 

sedang dari tenaga 

kesehatan lain 

memberikan bimbingan dan konsultasi 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien yang 

dirujuk dari tenaga kesehatan lain pada 

kasus sedang, seperti karies mencapai 

dentin/ sub gingival calculus 

Dokumen hasil 

konsultasi pada kasus 

sedang dari tenaga 

kesehatan lain  

Rekap hasil konsultasi 

24 Melakukan pembinaan 

dan evaluasi  program 

Usaha Kesehatan Gigi 

Sekolah (UKGS) 

melakukan pelaksanaan dan pembinaan 

program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah 

(UKGS) yang meliputi kegiatan 

pemeriksaan kesehatan gigi anak sekolah 

dalam rangka pengumpulan data dasar, 

penyuluhan  kesehatan gigi, pencegahan 

dan perlindungan khusus serta rujukan 

bagi kasus yang memerlukan 

pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut 

Dokumen hasil 

pembinaan dan evaluasi 

program Usaha 

Kesehatan Gigi Sekolah 

(UKGS) 

laporan hasil pembinaan dan 

evaluasi  program Usaha 

Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 

25 Melaksanakan 

penambalan sementara 1 

(satu) Bidang 

melakukan tindakan penutupan lubang gigi 

yang terkena karies pada satu bidang gigi 

dengan menggunakan bahan tambalan 

sementara sesuai dengan standar 

Dokumen hasil 

pelaksanaan 

penambalan sementara 

1  (satu) bidang 

logbook  hasil pelaksanaan 

penambalan sementara 1  (satu) 

bidang 



 

Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut | 30  
 

No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

operasional prosedur  dengan tujuan untuk 

mengembalikan bentuk gigi seperti semula 

dan mencegah kerusakan lebih lanjut 

26 Melakukan pencabutan 

gigi sulung dengan topikal 

anastesi 

melakukan pelaksanaan pencabutan gigi 

sulung dengan menggunakan bahan 

topikal anestesi dengan tujuan untuk 

memberikan jalan bagi tumbuhnya gigi 

permanen 

Dokumen hasil 

pelaksanaan 

pencabutan gigi sulung 

dengan topikal anastesi 

logbook hasil pelaksanaan 

pencabutan gigi sulung dengan 

topikal anastesi 

27 Melakukan evaluasi dan 

dokumentasi  asuhan 

kesehatan gigi dan mulut  

Mencatat dan menilai hasil pelaksanaan 

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut  pada kasus sedang, seperti karies 

mencapai dentin dan sub gingival calculus 

Dokumen hasil asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan  hasil evaluasi dan 

dokumentasi asuhan kesehatan 

gigi dan mulut 

28 Melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan analisis 

untuk memberikan rujukan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada kasus sedang 

mengkonsultasikan pasien dengan kasus 

sedang, seperti pasien dengan indikasi 

kelainan periodontal kepada tenaga 

kesehatan lain yang lebih kompeten untuk 

dilakukan penanganan lebih lanjut 

Lembar rujukan 

kesehatan gigi dan 

mulut pada kasus 

sedang 

rekap hasil rujukan kesehatan 

gigi dan mulut pada kasus 

sedang 
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29 Melaksanakan 

penatalaksanaan kegawat 

daruratan pada kasus 

sedang kesehatan gigi 

dan mulut 

adalah pelaksanaan penanganan awal 

pada pasien kedaruratan gigi dan mulut 

sebelum mendapat penanganan lebih 

lanjut pada kasus sedang, seperti pasien 

dengan perdarahan  

Laporan hasil 

penatalaksanaan 

kegawat daruratan pada 

kasus sedang 

kesehatan gigi dan 

mulut 

logbook hasil penatalaksanaan 

kegawat daruratan pada kasus 

berat kesehatan gigi dan mulut 
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Tabel 3. Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Jenjang Penyelia 

No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

1 Melakukan penyusunan 

rencana kerja bulanan 

Melakukan kegiatan penyusunan 

rancangan kegiatan individu yang akan 

dilaksanakan selama satu bulan kedepan 

di fasyankes tempatnya bekerja 

Dokumen rencana kerja 

bulanan  

Rencana kerja bulanan yang 

ditandatangani oleh Terapis Gigi 

dan Mulut tersebut serta atasan 

langsung 

2 Melakukan penyusunan 

rencana kerja tahunan 

Melakukan kegiatan penyusunan 

rancangan kegiatan individu yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun di 

fasyankes tempatnya bekerja 

Dokumen rencana kerja 

tahunan 

Rencana kerja tahunan yang 

dilengkapi matrik yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

3 Melakukan penyusunan 

dan pengajuan kebutuhan 

obat dan bahan tahunan 

melakukan kegiatan menyusun dan 

mengajukan permintaan kebutuhan alat, 

obat dan bahan kesehatan gigi dalam 

waktu satu tahun kedepan yang meliputi 

pengisian formulir pengajuan, persetujuan 

penanggung jawab klinik, dan penyerahan 

form pengajuan kepada bagian farmasi 

Dokumen hasil 

penyusunan dan 

pengajuan kebutuhan 

obat dan bahan tahunan 

Dokumen penyusunan dan 

pengajuan kebutuhan obat dan 

bahan berupa lembar ceklis yang 

ditandatangani 

4 Melakukan pengelolaan 

permintaan kebutuhan alat, 

obat dan bahan bulanan 

melakukan kegiatan memantau 

pelaksanaan permintaan kebutuhan alat, 

obat dan bahan  dari mulai proses 

persiapan, pelaksanaan pengajuan, dan 

evaluasi pengajuan alat, obat dan bahan 

Dokumen hasil 

pengelolaan permintaan 

kebutuhan obat dan 

bahan bulanan 

Dokumen pengelolaan 

permintaan kebutuhan obat dan 

bahan berupa lembar ceklis yang 

ditandatangani 
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kesehatan gigi selama satu bulan 

kedepan 

5 Melakukan pre conference 

dan post conference dalam 

rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

membuat catatan  atau notulen atas hasil 

pelaksanaan koordinasi yang telah 

dilakukan, serta melaporkannya kepada 

pihak terkait dan atau atasan langsung 

Laporan hasil pre 

conference dan post 

conference dalam 

rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil pre conference 

dan post conference berupa 

notulen dan daftar hadir 

6 Melakukan  analisis dan  

penanganan  keluhan 

pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan memutuskan langkah 

pemecahan masalah keluhan pelanggan 

dan menyampaikan kepada yang 

pelanggan yang bersangkutan serta 

membuat catatan/laporan tertulis dan 

melaporkannya kepada atasan langsung 

atau unit terkait 

Laporan hasil analisis 

dan penanganan 

keluhan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil analisis 

penanganan keluhan pelanggan 

yang di tandatangani atasan 
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7 Melakukan pengelolaan 

limbah medis dalam rangka 

pengendalian infeksi pada 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan mengelola limbah 

medis gigi baik infeksius maupun non 

infeksius di fasyankes sesuai dengan 

standar yang ditetapkan agar tidak terjadi 

infeksi silang 

Dokumen hasil 

pengelolaan limbah 

medis dalam rangka 

pengendalian infeksi 

pada pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Lembar ceklis pengawasan 

pengelolaan limbah medis yang 

ditandatangani atasan langsung 

8 Melakukan pengawasan 

sterilisasi alat dan bahan 

dalam rangka 

pengendalian infeksi pada 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan melakukan sterilisasi/ 

menghilangkan semua mokroorganisma 

(bakteri, virus, fungi,dan parasit) yang 

terdapat pada alat kesehatan gigi (kritis, 

semi kritis dan non kritis) dengan 

menggunakan alat sterilisator sesuai 

standar dengan tujuan mencegah 

terjadinya  infeksi silang serta alat dan 

bahan kesehatan gigi dapat terpelihara 

dengan baik dan selalu dalam keadaaan 

siap pakai 

Laporan hasil 

pengawasan sterilisasi 

alat dan bahan dalam 

rangka pengendalian 

infeksi pada pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

Lembar ceklis pengawasan 

Sterilisasi  yang ditandatangani 

atasan langsung 

9 Melakukan pengawasan 

penggunaan APD dalam 

rangka pengendalian 

infeksi pada pelayanan 

melakukan kegiatan mengawasi 

pelaksanaan hygiene sanitasi ruangan, 

agar sesuai dengan standar yang 

ditetapkan  sehingga ruangan pelayanan 

Dokumen hasil 

pengawasan 

pengunaan APD 

Lembar ceklis pengawasan 

penggunaan APD yang 

ditandatangani atasan langsung 
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asuhan kesehatan gigi dan 

mulut 

kesehatan gigi menjadi steril dan siap 

untuk digunakan 

10 Melaksanakan evaluasi  

tahunan  pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut 

mengevaluasi penyuluhan dari proses 

persiapan dan pelaksanaan, sehingga 

tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan 

baik 

Laporan evaluasi 

tahunan pelayanan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil evaluasi tahunan 

yang di tandatangani atasan 

11 Melakukan pengkajian 

kesehatan gigi dan mulut 

pada pasien di pelayanan 

tingkat dasar dan rujukan  

kegiatan mempersiapkan alat dan bahan 

serta melakukan pemeriksaan gigi dan 

mulut pasien baik extra oral maupun intra 

oral yang ditujukan untuk mengidentifikasi 

adanya masalah/potensi masalah 

kesehatan gigi dan mulut di pelayanan 

tingkat dasar dan rujukan dengan 

menggunakan alat diagnosa sederhana 

Dokumen hasil 

pengkajian/penelusuran 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook hasil pengkajian terdiri 

dari pemeriksaan subjektif, vital 

sign dan objektif yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien yang di tandatangani 

atasan 

12 Melakukan penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok/ 

masyarakat 

kegiatan menganalisis hasil penjaringan 

kesehatan yang dilakukan di pada 

individu/ kelompok sekolah 

Dokumen hasil 

penjaringan kesehatan 

gigi dan mulut pada 

individu / kelompok/ 

masyarakat 

Lembar ceklis analisis hasil  

penjaringan yang di tandatangani 

atasan 
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13 Melakukan evaluasi dan 

analisis hasil pemeriksaan 

Oral Hygiene 

melakukan kegiatan mengevaluasi, 

menganalisis dan menyimpulkan hasil 

pemeriksaan Oral Hygiene 

Dokumen hasil 

pemeriksaan Oral 

Hygiene 

lembar pemeriksaan oral higiene  

14 Melakukan penghitungan 

Requirement Treatment 

Index (RTI); 

memeriksa dan menghitung gigi tetap 

yang perlu ditambal dibandingkan dengan 

jumlah angka pengalaman karies gigi, 

dengan tujuan mendapatkan gambaran 

kebutuhan perawatan 

Dokumen hasil 

penghitungan Retorative 

Treatment Index (RTI) 

lembar pemeriksaan oral higiene 

Retorative Treatment Index (RTI) 

15 Melaksanakan analisis 

masalah/diagnosis asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

berdasarkan hasil 

pengkajian pada individu/ 

kelompok/ masyarakat  

pelaksanaan menegakkan 

diagnosa/masalah kesehatan gigi dan 

mulut pada  individu, kelompok/ 

masyarakat yang dilakukan untuk 

menentukan rencana perawatan dan atau 

kepentingan rujukan pada kasus berat 

misal karies mencapai pulpa/ gigi 

mengalami kelainan periodontal 

Dokumen hasil analisis 

masalah/ diagnosis 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook Dokumen hasil analisis 

diagnosa/masalah kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan hasil 

pengkajian pada individu, 

kelompok/ masyarakat  

16 Melakukan penyusunan 

rencana pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok/ 

masyarakat  

menentukan rencana perawatan dan atau 

kepentingan rujukan pada tindakan berat 

misal pencabutan gigi tetap akar tunggal 

Dokumen hasil 

penyusunan rencana 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook Dokumen hasil 

penyusunan rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 
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17 Melakukan kegiatan 

komunikasi therapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat berat 

memberikan  saran, nasehatdan instruksi 

dalam rangka membantu penyembuhan 

pasien dan memecahkan masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

pada kasus berat, seperti karies mencapai 

pulpa/ gigi mengalami kelainan 

periodontal 

Dokumen hasil 

komunikasi theurapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat berat 

Loogbook dokumen hasil 

komunikasi theurapeutik pada 

intervensi klinis dengan 

kompleksitas tingkat berat 

18 Melakukan pembersihan 

karang gigi 

membersihkan atau membuang karang 

gigi yang melekat pada permukaan gigi 

pasien dengan kalkulus supra dan sub 

gingival kalkulus dengan score OHIS 

buruk 

Dokumen hasil 

pelaksanaan 

pembersihan karang 

gigi 

Logbook pelaksanaan 

pembersihan karang gigi dengan 

score OHIS buruk 

19 Melaksanakan kegiatan 

kolaboratif pada tindakan 

medik dasar gigi di 

fasyankes 

adalah melakukan tindakan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut pada saat 

berkolaborasi dengan dokter gigi umum 

atau terapis gigi dan mulut dengan 

pangkat/jenjang lebih tinggi secara 

sistematis pada kasus berat seperti 

Perawatan saluran akar, pencabutan gigi 

tetap lebih dari satu akar, pencabutan gigi 

dengan penyulit 

Dokumen hasil kegiatan 

kolaborasi pelayanan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Logbook hasil kegiatan 

kolaborasi pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 
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20 Membuat alat peraga untuk 

kesehatan gigi dan mulut; 

membuat/mempersiapkan alat peraga 

yang tepat untuk digunakan dalam 

pelaksanaan penyuluhan sesuai metode 

yang ditetapkan 

Alat peraga untuk 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Alat peraga untuk kesehatan gigi 

dan mulut 

21 Melakukan kegiatan  

konsultasi pada kasus 

berat dari tenaga 

kesehatan lain 

memberikan bimbingan dan konsultasi 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

yang dirujuk dari tenaga kesehatan lain 

pada kasus berat, seperti karies mencapai 

pulpa/ kelainan periodontal 

Laporan hasil  

konsultasi pada kasus 

berat dari tenaga 

kesehatan lain 

Rekap hasil konsultasi 

22 Melakukan pembinaan dan 

evaluasi  program Usaha 

Kesehatan Gigi 

Masyarakat (UKGM) 

melakukan pelaksanaan dan pembinaan 

program Usaha Kesehatan Gigi 

Masyarakat (UKGM), yaitu upaya 

peningkatan kesehatan yang ditujukan 

bagi kelompok/masyarakat seperti pada 

kelompok usia TK/ RA/ PAUD, kelompok 

masyarakat di posyandu dan posbindu   

Dokumen hasil 

pembinaan dan evaluasi  

program Usaha 

Kesehatan Gigi 

Masyarakat (UKGM) 

laporan hasil pembinaan dan 

evaluasi  program Usaha 

Kesehatan Gigi Masyarakat 

(UKGM) 

23 Melaksanakan penambalan 

sementara 2 (dua) Bidang 

melakukan tindakan penutupan lubang 

gigi yang terkena karies pada dua bidang 

gigi dengan menggunakan bahan 

tambalan sementara sesuai dengan 

standar operassional prosedur dengan 

tujuan untuk mengembalikan bentuk gigi 

Dokumen hasil 

penambalan sementara 

2 (dua) Bidang 

logbook  hasil penambalan 

sementara 2 (dua) Bidang 
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seperti semula dan mencegah kerusakan 

lebih lanjut 

24 Melakukan pencabutan gigi 

sulung dengan infiltrasi 

anastesi 

melakukan pencabutan gigi sulung 

dengan menggunakan infiltrasi anastesi 

yang bertujuan untuk memberi jalan bagi 

tumbuhnya gigi permanen 

Dokumen hasil 

pencabutan gigi sulung 

dengan infiltrasi 

anastesi 

logbook hasil pencabutan gigi 

sulung dengan infiltrasi anastesi 

25 Melakukan evaluasi dan 

dokumentasi  asuhan 

kesehatan gigi dan mulut  

Mencatat dan menilai hasil pelaksanaan 

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut  pada kasus berat, seperti karies 

mencapai pulpa dan kelainan periodontal 

Dokumen hasil evaluasi 

dan dokumentasi 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

Laporan  hasil evaluasi dan 

dokumentasi asuhan kesehatan 

gigi dan mulut 

26 Melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan analisis 

untuk memberikan rujukan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada kasus berat 

mengkonsultasikan pasien dengan kasus 

berat, seperti pasien dengan indikasi 

pencabutan gigi tetap bukan akar tunggal  

kepada tenaga kesehatan lain yang lebih 

kompeten untuk dilakukan penanganan 

lebih lanjut 

Lembar rujukan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

rekap hasil rujukan kesehatan 

gigi dan mulut pada kasus berat 

27 Melaksanakan 

penatalaksanaan kegawat 

daruratan pada kasus berat 

kesehatan gigi dan mulut 

adalah pelaksanaan penanganan awal 

pada pasien kedaruratan gigi dan mulut 

sebelum mendapat penanganan lebih 

lanjut pada kasus berat, seperti pasien 

dengan fraktur maksilaris dan mandibula 

Laporan hasil 

penatalaksanaan 

kegawat daruratan pada 

kasus berat kesehatan 

gigi dan mulut 

logbook hasil penatalaksanaan 

kegawat daruratan pada kasus 

berat kesehatan gigi dan mulut 
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No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

1 Melakukan penyusunan 

rencana kerja bulanan 

kegiatan mengumpulkan data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatan 

fasyankes yang akan dilaksanakan selama 

satu bulan di fasyankes 

Dokumen rencana 

kerja bulanan 

Rencana kerja bulanan yang 

ditandatangani oleh Terapis Gigi 

dan Mulut tersebut serta atasan 

langsung 

2 Melakukan penyusunan 

rencana kerja tahunan 

kegiatan mengumpulkan data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatan 

fasyankes yang akan dilaksanakan selama 

satu tahun di fasyankes 

Dukumen rencana 

kerja tahunan 

Rencana kerja tahunan yang 

dilengkapi matrik yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

3 Melakukan pengelolaan 

permintaan kebutuhan 

alat, obat dan bahan 

tahunan 

melakukan kegiatan memantau 

pelaksanaan permintaan kebutuhan alat, 

obat dan bahan  dari mulai proses 

persiapan , pelaksanaan pengajuan, dan 

evaluasi pengajuan alat, obat dan bahan 

kesehatan gigi selama satu tahun. 

Dokumen hasil 

pengelolaan 

permintaan kebutuhan 

obat dan bahan 

tahunan 

Dokumen pengelolaan permintaan 

kebutuhan obat dan  bahan 

berupa lembar ceklis yang 

ditandatangani 

4 Melakukan pre conference 

dan post conference 

dalam rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan mengidentifikasi bahan untuk 

dibahas pada pelaksanaan diskusi kecil  

sebelum/ setelah  pelayanan kesehatan 

gigi) di fasyankes tempatnya bekerja 

Laporan hasil pre 

conference dan post 

conference dalam 

rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

Laporan hasil pre conference dan 

post conference berupa notulen 

dan daftar hadir 
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kesehatan gigi dan 

mulut 

5 Melakukan survey 

kepuasan pelanggan 

dalam rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan mengumpulkan data kuesioner 

tentang  kepuasan pelanggan dalam 

pelayanan keperawatan gigi dan mulut 

Dokumen hasil survey 

kepuasan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Dokumen hasil survey berupa 

kuesioner yang telah diisi 

responden 

6 Melakukan analisis dan 

penanganan keluhan 

pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan mengkaji dan menganalisis 

kemungkinan penyebab-penyebab 

permasalahan dan keluhan pelanggan 

serta berbagai alternatif pemecahan 

masalahnya 

Laporan hasil analisa 

dan penanganan 

keluhan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil analisis keluhan 

pelanggan  
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7 Melakukan pengawasan 

pengelolaan limbah medis 

dalam rangka 

pengendalian infeksi pada 

pelayanan kesehatan gigi 

dan mulut 

melakukan kegiatan mengelola limbah 

medis gigi baik infeksius maupun non 

infeksius di fasyankes sesuai dengan 

standar yang ditetapkan agar tidak terjadi 

infeksi silang 

Lembar ceklis 

pengawasan 

pengelolaan limbah 

medis dalam rangka 

pengendalian infeksi 

pada pelayanan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Lembar ceklis pengawasan 

pengelolaan limbah medis yang 

ditandatangani atasan langsung 

8 Melakukan identifikasi  

data dan bahan untuk 

evaluasi pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut;  

melakukan identifikasi data  program 

pelayanan  keperawatan gigi dan mulut 

dengan mengumpulkan dan menganalisa 

dari  catatan/ laporan harian dan bulanan 

fasyankes gigi 

Dokumen data dan 

bahan evaluasi 

pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 

Dokumen evaluasi dan analisis 

terhadap hasil pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut dalam 

gedung 

9 Menganalisis kasus 

asuhan kesehatan gigi dan 

mulut dengan 

menggunakan sistem 

berbasis teknologi 

informasi 

melakukan analisis terhadap sistem atau 

teknologi informasi yang telah ada dan 

digunakan 

Dokumen hasil analisis 

kasus asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut dengan 

menggunakan sistem 

berbasis teknologi 

informasi  

Analisis terhadap hasil pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 

menggunakan teknologi informasi 
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10 Melakukan pengkajian 

kesehatan gigi dan mulut 

pada pasien berkebutuhan 

khusus 

kegiatan melakukan pemeriksaan pasien 

berdasarkan keluhan dan riwayat 

kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan 

umumnya (anamnesa) pada pasien 

berkebutuhan khusus di pelayanan tingkat 

dasar dan rujukan 

Dokumen hasil 

pengkajian/penelusura

n kesehatan gigi dan 

mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus 

Loogbook hasil pengkajian terdiri 

dari pemeriksaan subjektif, vital 

sign dan objektif yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 

11 Melakukan penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus 

kegiatan mempersiapkan perlengkapan 

alat  bahan dan dokumen  untuk 

pelaksanaan penjaringan kesehatan yang 

dilakukan di pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus 

Dokumen hasil 

penjaringan kesehatan 

gigi dan mulut pada 

individu/kelompok 

berkebutuhan khusus 

Lembar ceklis persiapan alat dan 

bahan penjaringan 

12 Melakukan pemeriksaan 

analisis Risiko Karies 

melakukan pengisian format 

penilaian/pengukuran diet kariogenik serta 

menganalisis hasil 

penilaian/pengukurannya 

Dokumen hasil 

pemeriksaan analisis 

risiko karies 

Hasil pemeriksaan analisa resiko 

karies yang ditandatangani 

13 Melaksanakan analisis 

masalah/ diagnosis 

asuhan kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan hasil 

pengkajian pada individu, 

Melakukan penegakan diagnosa/masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada  individu, 

kelompok/ masyarakat berkebutuhan 

khusus yang dilakukan untuk menentukan 

rencana perawatan dan atau kepentingan 

rujukan 

Dokumen hasil analisis 

diagnosa/masalah 

kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan 

hasil pengkajian pada 

individu, kelompok/ 

Loogbook hasil analisis 

diagnosa/masalah berdasarkan 

hasil pengkajian yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 
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kelompok/ masyarakat 

berkebutuhan khusus 

masyarakat 

berkebutuhan khusus 

14 Melaksanakan identifikasi 

diagnosa/ masalah 

kesehatan gigi 

berdasarkan hasil 

pemeriksaan risiko karies 

membuat kesimpulan dari hasil 

pemeriksaan pengukuran faktor resiko 

karies pada individu/kelompok/masyarakat 

sehingga dapat merencanakan perawatan 

selanjutnya 

Dokumen hasil 

identifikasi 

diagnosa/masalah 

kesehatan gigi 

berdasarkan hasil 

pemeriksaan risiko 

karies 

Loogbook hasil identifikasi 

diagnosa/masalah berdasarkan 

hasil pemeriksaan resiko karies 

yang dilengkapi catatan harian 

dengan komposisi 1:10 klien 

15 Melakukan penyusunan 

rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ 

kelompok berkebutuhan 

khusus 

menentukan rencana perawatan dan atau 

kepentingan rujukan pada tindakan 

kesehatan gigi dan mulut pada individu/ 

kelompok berkebutuhan khusus; 

Dokumen hasil 

penyusunan rencana 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil penyusunan 

rencana pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

16 Melakukan kegiatan 

komunikasi therapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat ringan 

memberikan  saran, nasehat dan instruksi 

dalam rangka membantu penyembuhan 

pasien dan memecahkan masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus dengan motode 

Dokumen hasil 

komunikasi 

theurapeutik 

Loogbook hasil pelaksanaan 

komunikasi theurapeutik yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 
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komunikasi therapeutik sederhana  contoh 

tehnik Aktif Listening ( mengdengarkan 

secara aktif) 

17 Melakukan terapi 

remineralisasi 

melakukan terapi pencegahan karies 

dengan mengoleskan Casein Phospho 

Peptide – Amorphous Calcium Phosphate 

(CPP-ACP) pada gigi dalam kondisi awal 

karies yang bermanivestasi sebagai “White 

Spot” 

Dokumen hasil terapi 

remineralisasi 

Loogbook hasil pelaksanaan 

terapi remineralisasi yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

18 Melakukan persiapan 

pasien pra operasi 

melakukan kegiatan berkoordinasi dengan 

ruang rawat inap, ruang kamar operasi 

utnuk menentukan jadwal operasi, 

sehingga pasien dapat dioperasi tepat 

pada waktunya 

Dokumen hasil 

persiapan pasien pra 

operasi 

Loogbook hasil pelaksanaan 

persiapan pra operasi yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

19 Melakukan pemeliharaan 

kebersihan gigi dan mulut 

pasien pra dan post 

operasi; 

melakukan tindakan pembersihan gigi dan 

mulut pada pasien pasca operasi dengan 

bahan-bahan tertentu 

Dokumen hasil 

pemeliharaan 

kebersihan mulut 

pasien pra dan post 

operasi 

Loogbook hasil 

pelaksanaanpemeliharaan 

kebersihan mulut pasien pra dan 

post operasi yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 
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20 Membimbing pelaksanaan 

sikat gigi pada individu/ 

kelompok berkebutuhan 

khusus 

membimbing sikat gigi yang dilakukan 

pada individu/ kelompok berkebutuhan 

khusus dengan tujuan melatih sasaran 

agar dapat menyikat gigi yang baik dan 

benar serta meningkatkan kebersihan gigi 

dan mulut 

Dokumen hasil 

pelaksanaan sikat gigi 

pada individu/ 

kelompok 

berkebutuhan khusus 

Loogbook hasil pelaksanaan sikat 

gigi pada individu/kelompok 

berkebutuhan khsusus yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

21 Melakukan kegiatan  

konsultasi pada kasus 

ringan dari tenaga 

kesehatan lain 

memberikan bimbingan dan konsultasi 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus yang dirujuk dari 

tenaga kesehatan lain pada kasus ringan 

seperti karies mencapai email/ supra 

gingival calculus 

Dokumen hasil 

konsultasi dari tenaga 

kesehatan lain 

Loogbook hasil pelaksanaan 

konsultasi dari tenaga kesehatan 

lain yang dilengkapi catatan 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

22 Melakukan pelatihan kader 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan persiapan pelaksanaan 

pelatihan kader dari mulai merencanakan, 

menyusun TOR dan kegiatan lain, sampai 

pelatihan kader dapat terlaksana dengan 

baik 

Laporan hasil pelatihan 

kader kesehatan gigi 

dan mulut 

Laporan hasil pelatihan kader 

yang ditandatangani atasan 

langsung 

23 Melakukan penambalan 

permanen 1  (satu) bidang 

melakukan penambalan permanen pada 

satu bidang gigi  yang bertujuan untuk 

mengembalikan bentuk dan fungsi biologis 

Dokumen hasil 

penambalan permanen 

1 (satu) Bidang 

Loogbook hasil pelaksanaan 

penambalan permanen satu 

bidang yang dilengkapi catatan 
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gigi seperti semula dalam rangka 

mencapai tujuan asuhan kesehatan gigi 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

24 Melaksanakan bimbingan 

bagi mahasiswa 

kesehatan gigi 

melakukan pelaksanaan dalam memberi 

petunjuk/pelajaran mengenai semua 

program kesehatan gigi dan mulut serta 

kegiatan pelayanan asuhan keperawatan 

gigi kepada mahasiswa kesehatan gigi 

yang dilakukan didalam fasilitas kesehatan 

Laporan pelaksanaan 

bimbingan bagi 

mahasiswa kesehatan 

gigi 

Laporan hasil pelaksanaan 

bimbingan bagi mahasiswa 

kesehatan gigi berupa notulen 

dan daftar hadir 

25 Melaksanakan bimbingan 

di bidang kesehatan gigi 

bagi mahasiswa 

kesehatan lainnya 

melakukan pelaksanaan dalam memberi 

petunjuk/pelajaran mengenai semua 

program kesehatan gigi dan mulut serta 

kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi 

kepada mahasiswa kesehatan lainnya  

yang dilakukan didalam fasilitas kesehatan 

Laporan pelaksanaan 

bimbingan di bidang 

kesehatan gigi bagi 

mahasiswa kesehatan 

lainnya 

Laporan pelaksanaan bimbingan 

di bidang kesehatan gigi bagi 

mahasiswa kesehatan lainnya 

berupa notulen dan daftar hadir 

26 Melaksanakan kegiatan 

kolaboratif pada tindakan 

medik gigi spesialistik di 

fasyankes 

Melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada saat berkolaborasi dengan 

dokter gigi spesialistik oral medicine dan 

pedodonti 

Dokumen hasil 

kegiatan kolaborasi 

pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 

Loogbook hasil pelaksanaan 

kegiatan kolaboratif yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 
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27 Melakukan evaluasi dan 

dokumentasi asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

adalah mencatat dan menilai hasil 

pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan 

gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan 

khusus dengan kasus ringan, seperti  

karies mencapai email dan supra gingival 

calculus 

Dokumentasi 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil dokumentasi 

pelayanan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut yang dilengkapi catatan 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

28 Melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan analisis 

untuk memberikan rujukan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada kasus ringan 

mengkonsultasikan pasien berkebutuhan 

khusus dengan kasus ringan, seperti 

kasus-kasus spesialistik dibidang oral 

medicine kepada tenaga kesehatan lain 

yang lebih kompeten untuk dilakukan 

penanganan lebih lanjut 

Lembar rujukan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil pelaksanaan 

pemberian rujukan yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

29 Melaksanakan 

penatalaksanaan kegawat 

daruratan pada kasus 

ringan kesehatan gigi dan 

mulut 

adalah pelaksanaan penanganan awal 

kedaruratan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus sebelum mendapat 

penanganan lebih lanjut pada kasus 

ringan, seperti pasien dengan rasa sakit 

hebat akibat penyakit pulpa dan 

periodontitis  

Laporan pelaksanaan 

penatalaksanaan 

kegawat daruratan 

pada kasus ringan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil pelaksanaan 

kegiatan penatalaksanaan 

kedawatdaruratan yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 
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No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

1 Melakukan penyusunan 

rencana kerja bulanan 

kegiatan menganalisis data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatanfasyankes 

yang akan dilaksanakan selama satu bulan 

di fasyankes 

Dokumen rencana 

kerja bulanan 

Rencana kerja bulanan yang 

ditandatangani oleh Terapis Gigi 

dan Mulut tersebut serta atasan 

langsung 

2 Melakukan penyusunan 

rencana kerja tahunan 

kegiatan menganalisis data/bahan untuk 

penyusunan rancangan kegiatan 

fasyankes yang akan dilaksanakan selama 

satu tahun di fasyankes 

Dukumen rencana 

kerja tahunan 

Rencana kerja tahunan yang 

dilengkapi matrik yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

3 Melakukan pre conference 

dan post conference 

dalam rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan mengendalikan  proses   

pelaksanaan diskusi kecil  sebelum/ 

setelah  pelayanan kesehatan gigi) di 

fasyankes tempatnya bekerja  

Laporan hasil pre 

conference dan post 

conference dalam 

rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil pre conference dan 

post conference berupa notulen 

dan daftar hadir 
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4 Membuat Instrumen 

survey kepuasan 

pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

membuat kuesioner tentang kepuasan 

pelanggan dalam  pelayanan keperawatan 

gigi dan mulut 

Instrumen survey 

kepuasan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Hasil Instrumen survey kepuasan 

pelanggan  

5 Melakukan analisis dan 

penanganan keluhan 

pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan memutuskan langkah pemecahan 

masalah keluhan pelanggan dan 

menyampaikan kepada yang pelanggan 

yang bersangkutan 

Dokumen hasil analisa 

dan penanganan 

keluhan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil analisis keluhan 

pelanggan  
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6 Melakukan pengawasan 

penggunaan APD dalam 

rangka pengendalian 

infeksi pada pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 

melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan alat-alat pelindung diri (seperti 

sarung tangan, respirator/masker, kaca 

mata pelindung, kap, gaun penutup, gaun 

bedah, apron, alas kaki, dan pemakaian 

duk bolong)  yang digunakan oleh tenaga 

kesehatan dan pasien pada saat  

pelaksanaan tindakan cara pemakaian dan 

penggunaan sesuai dengan standar 

operasional prosedur 

Lembar ceklis 

pengawasan 

penggunaan APD 

Lembar ceklis pengawasan 

penggunaan APD yang 

ditandatangani atasan langsung 

7 Melakukan pengolahan 

data dan bahan untuk 

evaluasi pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut 

mengolah data program pelayanan 

keperawatan gigi dan mulut dari hasil 

identifikasi dan mengolahnya menjadi 

sebuah informasi kesehatan gigi dan mulut 

Dokumen hasil 

pengolahan data dan 

bahan untuk evaluasi 

pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 

hasil pengolahan data dan bahan 

untuk evaluasi pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut yang 

ditandatangani atasan langsung 

8 Menganalisis kasus 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut dengan 

menggunakan sistem 

berbasis teknologi 

informasi 

membuat rancangan sistem atau teknologi 

informasi sebagai perbaikan atau masukan 

dari sistem 

Dokumen hasil analisis 

kasus asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut  dengan 

menggunakan sistem 

berbasis teknologi 

informasi 

hasil analisis kasus asuhan 

kesehatan gigi dan mulut  dengan 

menggunakan sistem berbasis 

teknologi informasi 
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9 Melakukan pengkajian/ 

penelusuran kesehatan 

gigi dan mulut pada 

pasien berkebutuhan 

khusus 

kegiatan melakukan 

pemeriksaan/pengukuran tensi darah, 

pernafasan, nadi dan suhu sebelum 

dilakukan tindakan pada gigi dan mulutnya 

pada pasien berkebutuhan khusus di 

pelayanan tingkat dasar dan rujukan 

Dokumen hasil 

pengkajian/penelusura

n kesehatan gigi dan 

mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus 

Loogbook hasil pengkajian terdiri 

dari pemeriksaan subjektif, vital 

sign dan objektif yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 

10 Melakukan penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus 

kegiatan pengumpulan data kesehatan 

melalui pemeriksaan kesehatan gigi dan 

mulut sesuai format yang telah ditentukan  

yang dilakukan pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus 

Dokumen hasil 

penjaringan kesehatan 

gigi dan mulut pada 

individu/kelompok 

berkebutuhan khusus 

lembar hasil penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok berkebutuhan 

khusus 

11 Melakukan evaluasi, 

analisis dan rekomendasi 

hasil penjaringan 

 

 

melakukan evaluasi, analisis pelaksanaan 

dan hasil pemeriksaan penjaringan serta 

membuat rekomendasi dari hasil analisis 

tersebut 

Laporan hasil evaluasi 

dan rekomendasi hasil 

penjaringan kesehatan 

gigi dan mulut 

lembar hasil evaluasi dan 

rekomendasi hasil penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

12 Melakukan pemeriksaan 

analisis Risiko Karies 

melakukan pengukuran faktor risiko karies 

pada individu/ kelompok/ masyarakat 

dengan menggunakan alat sederhana atau 

berbasis teknologi 

Dokumen hasil 

pemeriksaan analisis 

risiko karies 

Hasil pemeriksaan analisa resiko 

karies yang ditandatangani 
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13 Melaksanakan analisis 

masalah/ diagnosis 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan 

hasil pengkajian pada 

individu, kelompok/ 

masyarakat berkebutuhan 

khusus 

Melakukan verifikasi hasil penegakan  

diagnosa/masalah kesehatan gigi dan 

mulut pada  individu, kelompok/ 

masyarakat berkebutuhan khusus yang 

dilakukan untuk menentukan rencana 

perawatan dan atau kepentingan rujukan  

Dokumen hasil analisis 

diagnosa/masalah 

kesehatan gigi dan 

mulut  berdasarkan 

hasil pengkajian pada 

individu, kelompok/ 

masyarakat 

berkebutuhan khusus 

Loogbook hasil analisis 

diagnosa/masalah berdasarkan 

hasil pengkajian yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 

14 Melaksanakan analisis 

masalah/ diagnosis 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan 

hasil pemeriksaan risiko 

karies 

melakukan verifikasi  dari hasil 

pemeriksaan pengukuran faktor resiko 

karies pada individu/kelompok/masyarakat  

Dokumen hasil 

identifikasi 

diagnosa/masalah 

kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan 

hasil pemeriksaan 

risiko karies 

Loogbook hasil identifikasi 

diagnosa/masalah berdasarkan 

hasil pemeriksaan resiko karies 

yang dilengkapi catatan harian 

dengan komposisi 1:10 klien 

15 Melakukan penyusunan 

rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada individu/ 

kelompok berkebutuhan 

khusus 

melakukan verifikasi dari rencana 

perawatan dan atau kepentingan rujukan 

pada tindakan kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok berkebutuhan 

khusus; 

Dokumen hasil 

penyusunan rencana 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil penyusunan 

rencana pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 
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16 Melakukan kegiatan 

komunikasi therapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat sedang  

memberikan  saran, nasehat dan instruksi 

dalam rangka membantu penyembuhan 

pasien dan memecahkan masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus dengan tehnik 

komunikasi therapeutik intermediate    

contoh tehnik probing ( menggali masalah 

dan kesiapan pasien dalam mengatasi 

masalahnya  

Dokumen hasil 

komunikasi 

theurapeutik pada 

intervensi klinis dengan 

kompleksitas tingkat 

sedang  

Loogbook hasil pelaksanaan 

komunikasi theurapeutik yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

17 Melakukan perawatan  

pasca operasi rongga 

mulut; 

melakukan tindakan perawatan luka pasca 

operasi  gigi dan mulut  pasien  dengan 

menggunakan obat-obatan dan bahan-

bahan tertentu 

Dokumen laporan hasil 

pelaksanaan 

perawatan pasca 

operasi rongga mulut 

logbook hasil pelaksanaan 

perawatan pasca operasi rongga 

mulut 

18 Melaksanakan kegiatan 

promosi kesehatan gigi 

dan mulut pada individu/ 

kelompok berkebutuhan 

khusus 

memberikan pengetahuan kesehatan gigi 

dan mulut pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus  dengan tujuan agar 

mempunyai kemampuan dan kebiasaan 

berperilaku hidup bersih dan sehat dalam 

bidang kesehatan gigi dan mulut 

Dokumen hasil 

kegiatan promosi 

kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ 

kelompok 

berkebutuhan khusus 

Bahan penyuluhan dan daftar 

hadir peserta 
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19 Melakukan kegiatan  

konsultasi pada kasus 

sedang dari tenaga 

kesehatan lain 

memberikan bimbingan dan konsultasi 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus yang dirujuk dari 

tenaga kesehatan lain pada kasus sedang, 

seperti karies mencapai dentin/ sub 

gingival calculus 

Dokumen hasil 

konsultasi pada kasus 

sedang dari tenaga 

kesehatan lain 

Loogbook hasil pelaksanaan 

konsultasi dari tenaga kesehatan 

lain yang dilengkapi catatan 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

20 Melakukan pelatihan 

kader kesehatan gigi dan 

mulut 

melaksanakan pelatihan kader kesehatan 

gigi dan mulut sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Pelatihan diberikan 

muatan teori dan praktek terutama tentang 

kegiatan promotif dan preventif kesehatan 

gigi dan mulut 

Laporan hasil pelatihan 

kader kesehatan gigi 

dan mulut 

Laporan hasil pelatihan kader 

yang ditandatangani atasan 

langsung 

21 Melakukan penambalan 

permanen 2 (dua) bidang 

melakukan tindakan penutupan lubang gigi 

yang terkena karies pada dua bidang gigi 

dengan menggunakan bahan tambalan 

sementara sesuai dengan standar 

operassional prosedur dengan tujuan untuk 

mengembalikan bentuk gigi seperti semula 

dan mencegah kerusakan lebih lanjut 

Dokumen hasil  

penambalan permanen 

2 (dua) Bidang 

log book hasil  penambalan 

permanen 2 (dua) Bidang 
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22 Melakukan pencabutan 

gigi permanen akar 

tunggal dengan infiltrasi 

anasthesi tanpa penyulit 

melakukan pelaksanaan pencabutan gigi 

sulung dengan menggunakan infiltrasi 

anastesi yang bertujuan untuk memberi 

jalan bagi tumbuhnya gigi permanen 

Dokumen hasil 

pencabutan gigi 

permanen akar tunggal 

dengan infiltrasi 

anasthesi tanpa 

penyulit 

logbook hasil pencabutan gigi 

permanen akar tunggal dengan 

infiltrasi anasthesi tanpa penyulit 

23 Melaksanakan kegiatan 

kolaboratif pada tindakan 

medik gigi spesialistik di 

fasyankes 

Melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada saat berkolaborasi dengan 

dokter gigi spesialistik  

periodonti,konservasi dan prostodonti 

Dokumen hasil 

kegiatan kolaborasi 

pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 

Loogbook hasil pelaksanaan 

kegiatan kolaboratif yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

24 Melakukan evaluasi dan 

dokumentasi asuhan 

kesehatan gigi dan mulut. 

mencatat dan menilai hasil pelaksanaan 

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada pasien berkebutuhan khusus 

dengan kasus sedang, seperti karies 

mencapai dentin dan sub gingival calculus 

Laporan hasil evaluasi 

dan dokumentasi 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut  

Loogbook hasil dokumentasi 

pelayanan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut yang dilengkapi catatan 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

25 Melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan analisis 

untuk memberikan rujukan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada kasus sedang 

mengkonsultasikan pasien  berkebutuhan 

khusus dengan kasus sedang, seperti 

kasus-kasus spesialistik dibidang 

periodontal, pedodonti dan konservasi 

kepada tenaga kesehatan lain yang lebih 

Lembar rujukan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil pelaksanaan 

pemberian rujukan yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 
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kompeten untuk dilakukan penanganan 

lebih lanjut 

26 Melaksanakan 

penatalaksanaan kegawat 

daruratan pada kasus 

sedang kesehatan gigi 

dan mulut 

adalah pelaksanaan penanganan awal 

kedaruratan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus sebelum mendapat 

penanganan lebih lanjut pada kasus 

sedang, seperti pasien dengan perdarahan  

Laporan pelaksanaan 

penatalaksanaan 

kegawat daruratan 

pada kasus sedang 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil pelaksanaan 

kegiatan penatalaksanaan 

kedawatdaruratan yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 
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Tabel 6. Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Jenjang Ahli Madya 

No Butir Kegiatan Definisi Operasional Bukti Fisik Standar Kualitas Hasil Kerja 

1 Melakukan penyusunan 

rencana kerja bulanan 

kegiatan verifikasi dan finalisasi 

penyusunan rancangan kegiatan fasyankes 

yang akan dilaksanakan selama satu bulan 

di fasyankes 

Dokumen rencana 

kerja bulanan 

Rencana kerja bulanan yang 

ditandatangani oleh Terapis Gigi 

dan Mulut tersebut serta atasan 

langsung 

2 Melakukan penyusunan 

rencana kerja tahunan 

kegiatan  verifikasi dan finalisasi  

penyusunan rancangan kegiatan fasyankes 

yang akan dilaksanakan selama satu tahun 

di fasyankes 

Dukumen rencana 

kerja tahunan 

Rencana kerja tahunan yang 

dilengkapi matrik yang 

ditandatangani oleh atasan 

langsung 

3 Melakukan pre conference 

dan post conference 

dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan menindaklanjuti dan mengawal 

proses pelaksanaan tindak lanjut hasil 

kegiatan koordinasi 

Laporan hasil pre 

conference dan post 

conference dalam 

rangka pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil pre conference dan 

post conference berupa notulen 

dan daftar hadir 

4 Memimpin dan 

mengkoordinir 

pelaksanaan pre 

conference dan post 

conference dalam rangka 

melakukan kegiatan 

mengarahkan/memimpin pelaksanaan 

koordinasi agar berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan prosedur 

Dokumen hasil arahan 

pada kegiatan pre 

conference dan post 

conference dalam 

rangka pengelolaan 

Materi/ bahan pre conference dan 

post conference 
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pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

5 Mengelola hasil survey 

kepuasan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

melakukan kegiatan menganalisis dan 

mengolah data hasil survey kepuasan 

pelanggan 

Dokumen hasil 

pengelolaan survey 

kepuasan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

rekap hasil pengelolaan survey 

kepuasan pelanggan  

6 Melakukan analisis dan 

penanganan keluhan 

pelanggan dalam rangka 

pengelolaan pengendalian 

mutu pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

kegiatan monitoring dan evaluasi 

pemecahan masalah pelanggan hingga 

selesai, membuat catatan/laporan tertulis 

dan melaporkannya kepada atasan 

langsung atau unit terkait 

Laporan hasil analisa 

dan penanganan 

keluhan pelanggan 

dalam rangka 

pengelolaan 

pengendalian mutu 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Laporan hasil analisis keluhan 

pelanggan  
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7 Melakukan sosialisasi 

hasil evaluasi pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut 

dan menyusun rencana 

tindak lanjut 

membuat kesimpulan dan 

mensosialisasikan hasil pengolahan data 

pogram pelayanan keperawatan gigi dan 

mulut 

Laporan sosialisasi 

hasil evaluasi 

pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut dan 

menyusun rencana 

tindak lanjut 

laporan hasil sosialisasi 

8 Menganalisis kasus 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut dengan 

menggunakan sistem 

berbasis teknologi 

informasi 

mengimplementasikan, mengawal proses 

pembangunan sistem atau teknologi 

sampai digunakannya sistem atau 

teknologi tersebut 

Dokumen hasil analisis 

kasus asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut  dengan 

menggunakan sistem 

berbasis teknologi 

informasi 

Loogbook hasil pengkajian terdiri 

dari pemeriksaan subjektif, vital 

sign dan objektif yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 

9 Melakukan pengkajian/ 

penelusuran kesehatan 

gigi dan mulut pada 

pasien berkebutuhan 

khusus 

kegiatan melakukan pemeriksaan gigi dan 

mulut pasien baik extra oral maupun intra 

oral yang ditujukan untuk mengidentifikasi 

adanya masalah/potensi masalah 

kesehatan gigi dan mulut berkebutuhan 

khusus di pelayanan tingkat dasar dan 

rujukan 

Dokumen hasil 

pengkajian/penelusura

n kesehatan gigi dan 

mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus 

lembar hasil penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut pada 

individu/kelompok berkebutuhan 

khusus 
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10 Melakukan penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus 

kegiatan menganalisis dan rencana tindak 

lanjut hasil penjaringan kesehatan yang 

dilakukan di pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus 

Dokumen hasil analisi 

penjaringan kesehatan 

gigi dan mulut pada 

individu/kelompok 

berkebutuhan khusus 

lembar hasil evaluasi dan 

rekomendasi hasil penjaringan 

kesehatan gigi dan mulut 

11 Melakukan pemeriksaan 

analisis Risiko Karies 

melakukan analisis dan rencana intervensi 

dari hasil  pengukuran konsistensi dan PH 

saliva baik secara manual melalui metode 

inspeksi atau menggunakan instrumen 

khusus 

Dokumen hasil 

pemeriksaan analisis 

risiko karies 

Hasil pemeriksaan analisa resiko 

karies yang ditandatangani 

12 Melaksanakan analisis 

masalah/ diagnosis 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan 

hasil pengkajian/ 

penelusuran pada 

individu/ kelompok/ 

masyarakat berkebutuhan 

khusus 

Melakukan supervisi dan evaluasi hasil 

penegakan  diagnosa/masalah kesehatan 

gigi dan mulut pada  individu, kelompok/ 

masyarakat berkebutuhan khusus yang 

dilakukan untuk menentukan rencana 

perawatan dan atau kepentingan rujukan  

Dokumen hasil analisis 

diagnosa/masalah 

kesehatan gigi dan 

mulut berdasarkan 

hasil pengkajian pada 

individu/ kelompok/ 

masyarakat 

berkebutuhan khusus 

Loogbook hasil analisis 

diagnosa/masalah berdasarkan 

hasil pengkajian yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 
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13 Melaksanakan analisis 

masalah/ diagnosis 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan 

hasil pemeriksaan risiko 

karies 

melakukan supervisi dan evaluasi  dari 

hasil pemeriksaan pengukuran faktor 

resiko karies pada 

individu/kelompok/masyarakat 

Dokumen hasil analisis 

masalah/ diagnosis 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut berdasarkan 

hasil pemeriksaan 

risiko karies 

Loogbook hasil identifikasi 

diagnosa/masalah berdasarkan 

hasil pemeriksaan resiko karies 

yang dilengkapi catatan harian 

dengan komposisi 1:10 klien 

14 Melakukan penyusunan 

rencana pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada individu/ 

kelompok berkebutuhan 

khusus 

melakukan suoervisi dan evaluasi dari  

rencana perawatan dan atau kepentingan 

rujukan pada tindakan kesehatan gigi dan 

mulut pada individu/ kelompok 

berkebutuhan khusus; 

Dokumen hasil 

penyusunan rencana 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut  pada individu/ 

kelompok 

berkebutuhan khusus  

Loogbook hasil penyusunan 

rencana pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

15 Melakukan kegiatan 

komunikasi therapeutik 

pada intervensi klinis 

dengan kompleksitas 

tingkat berat 

memberikan  saran, nasehatdan instruksi 

dalam rangka membantu penyembuhan 

pasien dan memecahkan masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus dengan tehnik 

komunikasi therapeutik advance  contoh 

tehnik hypno therapy  

Dokumen hasil 

komunikasi 

theurapeutik pada 

intervensi klinis dengan 

kompleksitas tingkat 

berat 

Loogbook hasil pelaksanaan 

komunikasi theurapeutik yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 
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16 Melakukan evaluasi dan 

pendokumentasian 

kegiatan promosi 

kesehatan gigi dan mulut 

  Laporan hasil evaluasi 

dan dokumentasi 

promosi kesehatan gigi 

dan mulut 

Hasil evaluasi promosi kesehatan 

gigi dan mulut  

17 Melakukan kegiatan  

konsultasi pada kasus 

berat dari tenaga 

kesehatan lain 

memberikan bimbingan dan konsultasi 

kesehatan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus yang dirujuk dari 

tenaga kesehatan lain pada kasus berat, 

seperti karies mencapai pulpa/ kelainan 

periodontal 

Dokumen hasil 

konsultasi pada kasus 

berat dari tenaga 

kesehatan lain 

Loogbook hasil pelaksanaan 

konsultasi dari tenaga kesehatan 

lain yang dilengkapi catatan 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

18 Melakukan pelatihan 

kader kesehatan gigi dan 

mulut 

kegiatan supervisi dan evaluasi untuk 

melihat apakan pelatihan berjalan sesuai 

dengan rencana dan tujuan dapat tercapai, 

sehingga dapat melihat sejauh mana kader 

kesehatan dapat menerima proses belajar 

mengajar (pelatihan) dan penerapan hasil 

pelatihan 

Laporan hasil pelatihan 

kader kesehatan gigi 

dan mulut 

Laporan hasil pelatihan kader 

yang ditandatangani atasan 

langsung 

19 Melakukan pencabutan 

gigi permanen akar 

tunggal dengan infiltrasi 

anasthesi dengan penyulit 

melakukan pencabutan gigi sulung dengan 

menggunakan infiltrasi yang bertujuan 

untuk memberi jalan bagi tumbuhnya gigi 

permanen 

Dokumen hasil 

pencabutan gigi 

permanen akar tunggal 

dengan infiltrasi 

Loogbook hasil pencabutan gigi 

permanen akar tunggal dengan 

infiltrasi anasthesi dengan 

penyulityang dilengkapi catatan 
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anasthesi dengan 

penyulit 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

20 Melaksanakan kegiatan 

kolaboratif pada tindakan 

medik gigi spesialistik di 

fasyankes 

Melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut pada saat berkolaborasi dengan 

dokter gigi spesialistik oral surgery, dan 

orthodontie 

Dokumen hasil 

kegiatan kolaborasi 

pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut 

Loogbook hasil pelaksanaan 

kegiatan kolaboratif yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

21 Melakukan evaluasi dan 

dokumentasi asuhan 

kesehatan gigi dan mulut 

mencatat dan menilai hasil pelaksanaan 

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut pada pasien berkebutuhan khusus 

dengan kasus berat, seperti karies 

mencapai pulpa dan kelainan periodontal 

Dokumentasi 

pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan 

mulut 

Loogbook hasil Dokumentasi 

pelayanan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut yang dilengkapi catatan 

harian dengan komposisi 1:10 

klien 

22 Melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan analisis 

untuk memberikan rujukan 

kesehatan gigi dan mulut 

pada kasus berat 

mengkonsultasikan pasien  berkebutuhan 

khusus dengan kasus berat, seperti kasus-

kasus spesialistik dibidang orthodonti, 

prosthodonti dan bedah mulut kepada 

tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten 

untuk dilakukan penanganan lebih lanjut 

Lembar rujukan 

kesehatan gigi dan 

mulut pada kasus berat 

Loogbook hasil pelaksanaan 

pemberian rujukan yang 

dilengkapi catatan harian dengan 

komposisi 1:10 klien 

23 Melakukan kegiatan 

penatalaksanaan kegawat 

daruratan pada kasus 

berat kesehatan gigi dan 

mulut 

adalah pelaksanaan penanganan awal 

kedaruratan gigi dan mulut pada pasien 

berkebutuhan khusus sebelum mendapat 

penanganan lebih lanjut pada kasus berat, 

Laporan pelaksanaan 

penatalaksanaan 

kegawat daruratan 

pada kasus berat 

Loogbook hasil pelaksanaan 

kegiatan penatalaksanaan 

kedawatdaruratan yang dilengkapi 

catatan harian dengan komposisi 

1:10 klien 
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seperti pasien dengan fraktur maksilaris 

dan mandibula 

kesehatan gigi dan 

mulut 

24 Mengkoordinir kegiatan 

pelayanan kesehatan gigi 

dan mulut di ruangan/ 

klinik gigi 

perawat gigi yang diberikan kewenangan 

untuk menjadi koordinator pada proses 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di 

ruangan/ klinik gigi (setiap satu tahun) 

Laporan hasil 

koordinasi pelayanan 

asuhan kesehatan gigi 

dan mulut di ruang/ 

klinik gigi 

hasil koordinasi pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut 

di ruang/ klinik gigi 



 

Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut | 66  
 

VIII. REFERENSI 

1. Modul Kebijakan Pelatihan SDM Kesehatan 

2. Permen PAN RB No.37 Tahun 2019 tentang Jabfungkes TGM 

3. Permenkes 20 Tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik TGM 

4. Rancangan SKB Menkes dan BKN tentang Juklak Jabfungkes TGM tahun 2020 

5. Rancangan Juknis Jabfungkes TGM tahun 2020 
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IX. LAMPIRAN  

 

PANDUAN DISKUSI KELOMPOK 

 

1. Judul Materi  : Kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan  

  Mulut (MPI 2) 

2. Waktu   : 3 JPL (135 menit). 

3. Tujuan   : Setelah mengkuti mata pelatihan ini, peserta  

  mampu memahami kegiatan jabfung TGM  

 

4. Bahan   :  

a. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik 

indonesia nomor 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. 

b. Rancangan Juknis jabatan fungsional terapis gigi dan mulut ( butir kegiatan dan definisi 

operasional ) 

5. Langkah-langkah  : 

a. Persiapan (10 menit )  : 

1. Peserta dibagi dalam 4 kelompok:  

3. Menyiapkan alat tulis untuk tiap kelompok. 

4. Menunjuk peserta untuk menjadi ketua, sekretaris dan penyaji saat diskusi panel 

 

b. Pelaksanaan (125 menit) :  

1. Identifikasi definisi operasional jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut pada setiap 

jenjang sesuai dengan kelompok jenjangnya masing-masing (40 menit) 

2. Menemukan kata kunci yang membedakan definisi operasional dari setiap jenjang (40 

menit) 

3. Mengelompokan setiap butir kegiatan sesuai dengan rumah jabatan (rumah sakit, 

puskesmas dan klinik kementrian dan lembaga) 

4. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya dan dilakukan secara panel (10 menit 

setiap kelompok = 40 menit) 

5. Fasilitator merangkum dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok (5 menit).  
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I. DESKRIPSI SINGKAT 

Etika merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya 

manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain 

atau lingkungan sekitarnya. 

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan 

tanggung jawab. Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan 

buruk dalam hubungan dengan orang lain. Etika merupakan cabang utama filsafat yang 

mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian 

moral. Etika  dapat pula menggambarkan suatu pola atau cara hidup, sehingga 

 etika merefleksikan sifat, prinsip dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku 

profesional. Cara hidup moral terapis gigi dan mulut telah dideskripsikan sebagai etika 

terapis gigi dan mulut. 

Etika profesi  adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan 

professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai 

pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.  

 

Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara 

tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang.tidak benar dan tidak baik 

bagi profesi. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan  jasa sebaik-baiknya 

kepada pemakai atau kliennya.  Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan 

yang tidak professional. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Hasil Belajar (HB) 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta mampu menerapkan  kode etik Terapis 

Gigi  dan Mulut  

 

B. Indikator Hasil Belajar (IHB) 

Setelah mengkuti mata pelatihan ini, peserta dapat :  

1. menjelaskan kode etik profesi 

2. menerapkan  kode etik  profesi  dalam pelayanan  kesehatan gigi dan mulut 

 

MPD-3  



 

 

Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  | 2  

 

III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Materi pokok dan sub materi pokok pelatihan ini sebagai berikut: 

Materi pokok 1 :   

Kode etik profesi  Terapis Gigi dan Mulut   

Sub materi pokok : 

a. Pengertian kode etik Terapis Gigi dan Mulut 

b. Tujuan 

c. Sasaran  

d. Jenis Kode Etik 

e. Jenis Pelanggaran Kode Etik 

f. Penanganan Pelanggaran kode etik 

 

Materi pokok 2 : 

Penerapan  kode etik Terapis Gigi dan Mulut dalam pelayanan asuhan kesehatan 

gigi dan mulut terhadap : 

a. diri sendiri 

b. klien 

c. sejawat 

d. Profesi Terapis Gigi dan Mulut 

e. Masyarakat 

   

IV.  METODE 

 Ceramah interaktif dan bermain peran  

 

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

Bahan Tayang 

Modul, laptop, LCD, panduan bermain peran, diagnostik set, slaber, model gigi, sikat 

gigi. 

 

VI. LANGKAH – LANGKAH  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Berikut disampaikan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran materi 

pelatihan adalah sebagai berikut ini. 

Langkah 1. Pengkondisian Peserta 
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Langkah pembelajaran: 

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah 

menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan 

menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja dan materi yang akan 

disampaikan. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan dengan menggunakan 

bahan tayang. 

 

Langkah 2.Penyampaian Materi 

Langkah pembelajaran: 

1. Fasilitator menyampaikan paparan seluruh materi sesuai urutan pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang. 

2. Fasilitator menyampaikan dengan urutan sebagai berikut: pengertian kode etik 

Terapis Gigi dan Mulut, tujuan, sasaran, jenis kode etik,jenis pelanggaran kode etik, 

dan penanganan pelanggaran kode etik. 

3. Fasilitator juga menyampaikan penerapan tentang kode etik dalam memberikan 

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut terhadap diri sendiri, klien, sejawat, 

profesi dan masyarakat. 

4. Fasilitator memberikan kesempatan peseta untuk bertanya atau menyampaikan 

klarifikasi apabila ada materi yang kurang dipahami, kemudian fasilitator 

menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai. 

 

Langkah 3.Rangkuman dan Kesimpulan  

Langkah pembelajaran: 

1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap 

materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran. 

2. Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan dan membuat 

kesimpulan dari materi yang disampaikan. 

3. Fasilitator memberikan apresiaasi pada peserta, dan menutup proses pembelajaran 

dengan mengucapkan terima kasih. 

 

VII.   URAIAN MATERI  

Materi Pokok 1. 
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a. Pengertian  

Kode Etik adalah aturan tertulis dan merupakan salah satu ciri atau persyaratan 

dari suatu profesi dan mempunyai arti penting dalam menentukan, 

mempertahankan dan meningkatkan standart profesi, serta dapat menunjukan 

adanya tanggung jawab dari profesi dan kepercayaan yang telah diberikan 

masyarakat. 

Kode Etik adalah aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat 

berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan pada saat dibutuhkan akan bisa 

difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara 

logika-rasional umum dinilai menyimpang etika. 

Kode Etik yang secara .mekanismenya melekat pada profesi sangat diperlukan 

untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan disisi lain melindungi 

masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. 

Menurut Sonny Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus 

untuk orang-orang profesional dibidang tersebut. 

Menurut Prof. Dr. R. Soebekti, S.H. dalam tulisannya yang berjudul “Etika Bentuan 

Hukum”, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh 

orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. 

b. Tujuan 

Tujuan Umum 

Kode etik Terapis Gigi dan Mulut disusun agar  Terapis Gigi dan Mulut dalam 

melaksanakan pekerjaanya secara profesional 

 

Tujuan Khusus 

Dalam  menjalankan keprofesiannya  antara lain : 

1. Agar  Terapis  dan Mulut mempunyai  standar dalam  memberikan teguran 

kepada Terapis Gigi dan Mulut yang tidak mentaati peraturan. 

2. Sebagai dasar untuk melindungi Terapis Gigi dan Mulut yang menjadi pihak 

tertuduh secara tidak adil. 

3. Dapat membantu masyarakat dalam memahami perilaku Terapis Gigi dan 

Mulut secara profesional. 
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c. Sasaran  

Sasaran dalam pelatihan ini adalah Aparatur Sipil Negara lulusan D3/D4 Akademi 

Kesehatan Gigi/Keperawatan Gigi dan /atau Terapis Gigi yang sudah diangkat 

sebagai ASN 

 

d. Jenis Kode Etik 

1. Autonomy        

Menghormati setiap individu (klien) dan kemampuannya dalam membuat 

keputusan yang terkait dengan kesehatan dan masa depannya.  

2. Beneficience    

Segala tindakan dilakukan dan dimaksudkan demi memberikan keuntungan/ 

benefit terhadap klien. 

Diperlukan komunikasi antara TGM dg klien dalam memberi penjelasan  

manfaat kerugian apabila dilakukan atau tidak dilakukan. 

3. Non Maleficience 

Segala tindakan tidak boleh membahayakan keselamatan klien 

4. Justice              

Bersikap adil dan tidak membeda  bedakan klien, menerapkan dlm praktik 

secara baik, menghargai otonomi klien dan menguntungkan bagi klien. 

  

e. Jenis Pelanggaran Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut  

Pelanggaran Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut  yang mungkin terjadi antara lain 

adalah: 

1. Perbuatan yang bersifat memuji diri, yang menyangkut dengan kemampuan 

dalam memberikan pelayanan asuhan kepada masyarakat. 

2. Melakukan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat diluar 

kewenangannya. 

3. Melakukan tindakan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang 

tidak sesuai dengan indikasinya. 

4. Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya kecuali 

dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak klien. 

5. Menggunakan gelar/ sebutan yang tidak resmi atau diakui. 
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6. Melakukan atau mencoba melakukan tindakan yang bersifat asusila sewaktu 

menjalankan profesinya. 

 

f. Penanganan Pelanggaran Kode  

      Etik Terapis Gigi dan Mulut 

Dalam menangani pelanggaran Kode etik maka Terapis Gigi dan Mulut perlu 

memahami beberapa ketentuan sebagai berikut: :  

1. Memahami kewenangan pekerjaan Terapis Gigi dan Mulut sesuai Permenkes 

20 tahun 2016 

2. Memahami kode etik profesi Terapis Gigi dan Mulut 

3. Jika melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya karena limpahan dari 

dokter gigi, dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh dokter 

gigi yang memberi limpahan tugas              (Pasal 19 PMK 20 TH 2016 ) 

4. Format persetujuan (consent)  

Berbagai format persetujuan disediakan oleh institusi pelayanan dalam 

bentuk yang cukup bervariasi. Beberapa rumah sakit, fasyankes memberikan 

format persetujuan pada awal klien masuk rumah sakit/fasyankes yang 

mengandung pernyataan kesanggupan klien untuk dirawat dan menjalani 

pengobatan. Bentuk persetujuan lain adalah format persetujuan operasi, 

dalam hal ini Terapis Gigi dan Mulut dalam proses persetujuan ini berperan 

sebagai saksi 

Aspek Legal dalam menyelenggarakan praktek/ pekerjaan Terapis Gigi dan Mulut 

tercantum dalam : 

1. Undang- undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan    pasal 

59 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan 

kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan 

bagi penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 pasal 22 ayat 

(1) bahwa Terapis Gigi dan Mulut dalam keadaan kedaruraan dapat memberikan 

pertolongan pertama sesuai kompetensinya. 
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3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 pasal 12 ayat ( 

1 ) Bahwa Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut  

 

Materi Pokok 2. 

Menerapkan kode etik profesi TGM dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi   

dan mulut  

Terapis Gigi dan Mulut dalam melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut harus menerapkan kode etik profesi  : 

1. Terhadap Diri Sendiri 

Setiap Terapis Gigi dan Mulut  berkewajiban bekerja secara profesional dan penuh 

tanggung jawab dan mengembangkan diri mengikuti perkembangan teknologi 

dengan: 

a. Setiap Terapis Gigi dan Mulut mempertahankan dan meningkatkan martabat 

dirinya, berpikir kritis dan analitis, bersikap kreatif, inisiatif dan cermat. 

b. Setiap Terapis Gigi dan Muluti wajib mengikuti secara aktif perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

c. Setiap Terapis Gigi dan Mulut harus menjadi panutan didalam penampilan dan 

kebersihan personal 

d. Setiap Terapis Gigi danharus berperilaku sopan, penuh dedikasi dan 

bertanggung jawab Mulut 

e. Setiap Terapis Gigi dan Mulut harus memelihara kesehatannya supaya dapat 

bekerja dengan baik 

 

2. Terhadap Klien 

a. Terapis Gigi dan Mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut menghormati klien dan kemampuannya dalam membuat keputusan 

yang terkait dengan kesehatan dan masa depan klien. 

b. Terapis Gigi dan Mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut,senantiasa mendahulukan kepentingan , memperhatikan hak dan tidak 

menimbulkan kerugian bagi klien. 
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c. Terapis Gigi dan Mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut, tidak membahayakan keselamatan klien. 

d. Terapis Gigi dan Mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut, bersikap adil dan tidak membeda- bedakan klien.  

e. Terapis Gigi dan Mulut wajib memberikan pelayanan kepada klien dengan 

sikap ramah , ikhlas sehingga klien merasa aman. 

3. Terhadap Sejawat 

a. Terapis Gigi dan Mulut memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia sendiri 

ingin diperlakukan. 

b. Terapis Gigi dan Mulut dalam melaksanakan tugasnya  harus saling 

menghormati sesama sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya. 

c. Terapis Gigi dan mulut menjalin hubungan  dan kerja sama yang baik dengan 

teman sejawat untuk menciptakan suasana kerja yang serasi 

d. Terapis Ggi dan Mulut  menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan 

tenaga kesehatan lainnya. 

4. Terhadap Profesi 

a. Terapis Gigi dan Mulut senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi dengan 

selalu menunjukan perilaku profesional. 

b. Terapis Gigi dan Mulut wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi etika 

profesi  dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan 

pelayanan yang bemutu kepada masyarakat 

c. Terapis Gigi dan Mulut senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian  

dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan mutu dan citra 

profesi. 

d. Terapis Gigi dan Mulut berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan 

profesi 

e. Terapis Gigi dan Mulut berperan aktif dalam upaya profesi untuk membangun 

dan memelihara kondisi kerja yang kondusif. 

5. Terhadap Masyarakat 
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Ruang lingkup pekerjaan Terapis Gigi dan Mulut tidak hanya di fasyankes tapi 

juga di masyarakat dan lingkungan sekolah, untuk itu perlu diketahui penerapan  

kode etik Terapis Gigi dan Mulut terhadap masyarakat sebagai berikut : 

a. Terapis Gigi dan Mulut dalam menjalankan profesinya wajib memberikan 

pertolongan, wajib memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada 

individu dan masyarakat tanpa membedakan budaya, etnik, kepercayaan dan 

status ekonominya. 

b. Terapis Gigi dan Mulut wajib berupaya meningkatkan kesehatan gigi dan 

mulut masyarakat melalui di bidang promotif, preventif dan kuratif terbatas. 

c. Terapis Gigi dan Mulut senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada 

klien , keluarga  dan masyarakat sesuai dengan kewenangan profesi yang 

dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. 

d. Setiap Terapis Gigi dan Mulut wajib memberikan pertolongan darurat dalam 

batas-batas kemampuan sebagai suatu tugas perikemanusiaan kcuali pada 

waktu itu ada tenaga kesehatan  lain yang lebih berwenang memberikan 

pertolongan. 

e. Setiap Terapis Gigi dan Mulut wajib merujuk  kepada tenaga kesehatan yang 

berwenang apabila menemukan kasus diluar kewenangan 

 

VIII.  REFERENSI  

1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Tenaga  kesehatan  

2. Permenkes 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi 

dan Mulut. 

3. Buku Bahan ajar / kurikulum Etika dan hukum kesehatan 

4. Rancangan Pedoman Etika Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut 

5. Permendikbud No 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 
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IX LAMPIRAN 

                                                      Lampiran 1  

 

SKENARIO BERMAIN PERAN (ROLE PLAY) 

1. Judul Materi : Etika Profesi dan Hukum 

                          Kesehatan ( MPI.I  ) 

2. Waktu  : 2 JPL (90 menit). 

3. Tujuan  : Setelah mengikuti materi ini  

                                peserta mampu  

menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan :  

1. Mematuhi kode etik profesi terapis gigi dan mulut. 

2. Bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur dan 

kewenangan. 

4. Metode : Mempraktekkan skenario. 

5. Kegiatan : 

a. Persiapan :  1.  Peserta dibagi dalam 3              

                          kelompok. 

2. Skenario dan ceklist observasi role play dibagikan kepada tiap  

kelompok. 

3. Menyiapkan diagnostik set, slaber klien, model  

     rahang, model sikat gigi, sikat gigi, cermin untuk tiap kelompok. 

4. Menyiapkan alat tulis untuk tiap kelompok. 

b. Pelaksanaan :  

Tiap kelompok memainkan perannya masing-masing sesuai dengan skenario 

dengan prosedur protokol kesehatan (gunakan masker dan jaga jarak) 

6. Hasil : 

Hasil ceklis observasi role play tiap kelompok. 

 

KELOMPOK 1  

Ada seorang TGM (Terapis Gigi dan Mulut) bernama Bunga  yang bertugas di 

Puskesmas Melati. Bunga adalah TGM yang sopan, ramah, lembut tutur bahasanya 

namun jelas dalam memberikan instruksi.  
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Pada suatu hari datang klien anak-anak bernama Adel yang diantar oleh orang tuanya 

yang ingin kontrol sesuai instruksi TGM Bunga 6 bulan yang lalu . Klien dan 

keluarganya diterima oleh Bunga dengan sopan, dengan bahasa yang baik dan ramah. 

Kemudian Adel diantarkan untuk mendaftarkan ke front office, bunga memastikan 

bahwa identitas klien tidak salah, bahkan bunga menanyakan tentang besaran gaji 

orang tua Adel. Setelah itu dengan sopan Bunga memandu klien ke ruang klinik. 

Lalu dengan bahasa yang lembut dan sopan Bunga mengantar keluarga klien ke ruang 

tunggu dan memastikan keluarga klien dapat tempat duduk..  

Bunga kembali lagi ke dalam untuk mempersilahkan klien duduk di dental unit lalu 

memasangkan slaber dengan sopan kepada klien.  

Bunga memeriksa kebersihan gigi dan mulut  Adel dengan telitii dan sikap yang sopan. 

Sebelum memeriksa klien Bunga menjelaskan semua yang akan dilakukan dan 

memperlihatkan semua alat yang akan dipakai, sebelum melakukan pemeriksaan 

Bunga memastikan alat dalam keadaan steril sudah tersedia. Ternyata tidak ditemukan 

kasus apapun pada klien, gigi Adel bersih dan sehat. 

Bunga mengantar Adel ke luar ruangan untuk betemu dengan orang tuanya. Kemudian 

bunga menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dan menjelaskan  keadaan gigi Adel 

bersih dan sehat semua. Bunga memberikan kesempatan kepada keluarga klien untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum jelas. Keluargapun bertanya tentang beberapa 

hal yang belum mereka ketahui berkaitan dengan kesehatan gigi anaknya. Bunga 

menjelaskan dengan sopan dan jelas. 

Bunga mengingatkan untuk kembali lagi 6 bulan mendatang dan mengucapkan 

terimakasih kepada klien dan keluarganya karena telah berkunjung.  

Klien dan keluargapun pulang dengan hati yang puas dengan pelayanan yang 

diberikan. 
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KELOMPOK 2 

Di Puskesmas Suka Jadi TGM (Terapis Gigi dan Mulut) yang bernama Agus bertugas. 

Agus dikenal sangat ramah, cekatan, dan sopan.   

Pada suatu pagi ada klien datang ingin melanjutkan pemeriksaan gigi yang sehari 

sebelumnya telah dilakukan , karena keterbatasan waktu klien tersebut baru dilakukan 

penyuluhan saja. Pada hari ini klien tersebut direncanakan akan diajarkan cara menyikat 

gigi dan pemeriksaan.  

Agus lalu mempersilahkan klien duduk dengan sopan dan dengan bahasa yang jelas. Agus 

memastikan bahwa model rahang, model sikat gigi, cermin dan sikat gigi untuk klien 

tersedia. Agus mengajarkan cara menyikat gigi dengan baik dan benar, bahkan sampai 

memperagakan langsung ke mulut klien. Agus mengucapkan terimakasih atas kerjasama 

klien selama proses menyikat gigi. 

Setelah sikat gigi selesai klien dipersilahkan kembali ke dental unit untuk selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan gigi dan jaringan mukosa mulut secara keseluruhan dengan sikap 

yang sopan, lembut dan teliti. Pastikan semua alat untuk pemeriksaan sudah tersedia. 

Agus memberikan penjelasan dengan lugas dan sopan tentang kasus apa saja yang 

ditemukan dan Agus mengucapkan terimakasih karena klien sudah menyimak 

penjelasannya. 

Agus kemudian menjelaskan rencana tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani 

kasus yang ada dengan bahasa yang jelas dan sopan. Kemudian klien meminta waktu 

untuk tidak dilakukan tindakan saat itu karena harus pergi kerja. Aguspun menyetujuinya 

dan mengucapkan terimakasih kepada klien dan mengingatkan kembali untuk kembali 

keesok harinya. 

Setelah itu klien pulang dengan hati yang puas dengan pelayanan yang ramah, sopan dan 

teliti. 

 

 

 

KELOMPOK 3 

Di klinik swasta ada seorang TGM (Terapis Gigi dan Mulut) bernama Siska yang sangat 

sopan, ramah, sangat empati  dan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan 
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terhadap klien dan keluarga klien. Suatu sore di kliniknya ada klien yang datang. Siska lalu 

mempersilahkan klien dan keluarga klien  untuk masuk ke ruangan. 

Siska menyimak keluhan klien dengan penuh perhatian dan empati, memberikan respon 

dengan menganggukan kepala saat menyetujui dari keluhan klien. Siska tidak pernah 

memotong pembicaraan klien dan memberikan waktu yang cukup agar klien  dapat 

menceritakan semua keluhannya.  

Siska dengan sopan dan jelas menjawab pertanyaan yang diajukan klien, dan memberi 

kesempatan kepada klien untuk bertanya kembali bila belum jelas. 

Klien banyak bertanya tentang hal-hal yang belum diketahuinya. Keluarga  juga bertanya 

yang berkaitan dengan sakit yang dikeluhkan klien dan keluarga yang lainnya. Siska 

mendengarkan keluarga yang bertanya dengan penuh perhatian dan empati kemudian 

memberikan jawaban yang jelas dan dengan sikap yang sopan memberikan jawaban atas 

pertanyaan keluarga klien.  

Siska kemudian memberikan saran tentang pemeliharaan kesehatan gigi kepada klien 

dengan bahasa yang mudah dimengerti, halus dan sikap yang sopan. Selain itu Siska juga 

memberikan saran alternatif-alternatif lain yang dapat dilakukan di rumah untuk memelihara 

kesehatan gigi dengan halus, sopan dan sangat empati. 

Klien dan keluarganya pulang dengan perasaan puas karena TGM sangat berempati 

dengan keluhan-keluhan klien dan mempunyai sikap yang sopan, lembut dan bekerja 

dengan penuh tanggung jawab.  

Kemudian siska memanggil antrian klien berikutnya ke dalam ruangan, klien yang dipanggil 

beranjak menuju ruangan sambil menahan rasa sakit yang dideritanya dan kesal karena 

terlalu lama menunggu. 
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Lampiran 2 

FORMAT CHECKLIST OBSERVASI ROLE PLAY  

KELOMPOK    :  1 

Tanggal   : 

 

No 
Tahap 

Pekerjaan 
Hasil Pengamatan  

Skor 

1 2 3 4 

1 Mendaftar

kan klien 

kepada 

bagian 

front 

office. 

1) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda 

memperkenalkan diri kepada klien. 

    

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda mengenalkan 

klien kepada petugas front office. 

    

  3) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda 

mempersilahkan klien untuk 

memberikan informasi identitas kepada 

petugas front office secara detail juga 

menanyakan gaji orangtuanya. 

    

  4) Anda menyatakan kepada klien bahwa 

proses pendaftaran di front office telah 

selesai. 

    

  5) Anda memastikan identitas klien sesuai 

di medical record. 

    

2 Memandu 

klien ke 

ruangan 

klinik 

1) Dengan bahasa yang halus dan sikap 

yang sopan Anda mempersilahkan 

klien masuk ke dalam ruangan klinik. 
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3 Menempa

tkan 

keluarga 

klien di 

ruang 

tunggu. 

1) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda 

memperkenalkan diri kepada keluarga 

klien. 

    

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda mohon izin 

untuk meninggalkan keluarga klien di 

ruang tunggu.   

    

  3) Anda memastikan keluarga klien 

mendapat tempat duduk. 

    

4 Menempat

kan  klien  

duduk di 

dental unit. 

 

1) Anda mempersilahkan klien duduk di 

dental unit yang telah tersedia. 

    

5 Memasan

g slaber 

pada 

klien. 

1) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda menyampaikan 

permohonan izin untuk memasang 

slaber kepada klien. 

    

6 Memeriks

a 

kebersiha

n mulut 

klien. 

1) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda menyampaikan 

infrormasi kepada klien bahwa akan 

dilakukan pemeriksaan kebersihan 

mulut. 

    

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda menyampaikan 

maksud dan tujuan dilakukannya 

pemeriksaan kebersihan mulut. 

    

  3) Dengan bahasa yang jelas, halus dan 

sikap yang sopan Anda memperlihatkan 
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semua peralatan dan bahan yang akan 

dipakai untuk mengukur kebersihan 

mulut kepada klien. 

  4)  Anda harus memastikan alat yang steril 

sudah tersedia dan lakukan pemeriksaa 

dengan teliti. 

    

7. Menganta

r klien ke 

luar klinik.  

1) Dengan sikap yang sopan Anda 

mempersilahkan klien untuk turun dari 

dental unit. 

    

  2) Anda menemani klien keluar dari ruang 

klinik. 

    

8. Memberik

an 

penjelasa

n tentang 

tindakan 

yang telah 

dilakukan 

kepada 

keluarga 

klien. 

1) Anda menemui keluarga klien di ruang 

tunggu. 

    

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus, tidak 

bertele-tele dan sikap yang sopan Anda 

mempersilahkan keluarga klien untuk 

menanaykan hal-hal yang belum jelas. 

    

  3) Dengan bahasa yang jelas, halus, tidak 

bertele-tele dan sikap yang sopan Anda 

mengingatkan untuk kembali control 6 

bln lagi dan mengucapkan terimakasih 

kepada klien dan keluarga klien yang 

telah datang berkunjung. 

    

 

 



 

 

Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  | 17  

 

FORMAT CHECKLIST  OBSERVASI ROLE PLAY  

  Kelompok   : 2 

  Tanggal   : 

 

No 
Tahap 

Pekerjaan 
Hasil Pengamatan  

Skor 

1 2 3 4 

1 Mengajark

an cara 

menyikat 

gigi yang 

benar 

kepada 

klien. 

1) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

memohon persetujuan klien bahwa 

Anda akan memberikan arahan 

dan bimbingan cara menyikat gigi 

yang benar dengan 

mempraktekkannya di gigi klien. 

    

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

mengucapkan terimakasih dan 

memberikan apresiasi kepada klien 

yang telah mengikuti arahan cara 

menyikat gigi. 

    

2 Membawa 

kembali 

klien 

duduk di 

dental 

unit. 

1) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

mengajak kembali klien menuju ke 

dental unit. 

    

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

mempersilhkan klien untuk duduk 

di dental unit. 

    

3 Melakuka

n 

pemeriksa

1) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 
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an gigi dan 

jaringan 

mukosa 

mulut 

secara 

keseluruh

an. 

menyampaikan maksud dan tujuan 

dilakukannya pemeriksaan.  

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

memperlihatkan semua peralatan 

dan bahan yang akan dipakai untuk 

pemeriksaan.  

    

  3) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

memberi tahu klien bahwa 

pemeriksaan membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan meminta klien 

untuk cukup bersabar. 

    

  4) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

meminta izin klien untuk membuka 

mulut. 

    

  5) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

memberi tahu bahwa pemeriksaan 

akan segera dimulai. 

    

  6) Dengan bahasa yang jelas, halus 

dan sikap yang sopan Anda 

memberi tahu bahwa pemeriksaan 

telah  dilakukan. 

    

4. Memberik

an 

1) Dengan bahasa yang jelas, halus, 

tidak bertele-tele dan sikap yang 
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penjelasa

n tentang 

kasus 

yang 

diderita 

oleh klien. 

sopan Anda memohon izin untuk 

menjelaskan kasus atau masalah 

yang sedang diderita oleh klien. 

  2) Dengan bahasa yang jelas, halus, 

tidak bertele-tele dan sikap yang 

sopan Anda mengucapkan 

terimakasih kepada klien yang 

telah menyimak penjelasan. 

    

5. Memberik

an 

penjelasa

n tentang 

rencana 

tindakan 

yang akan 

dilakukan.  

1) Dengan bahasa yang jelas, halus, 

tidak bertele-tele dan sikap yang 

sopan Anda meminta kesediaan 

klien untuk dapat bekerjasama 

secara selama tindakan. 
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FORMAT CHECKLIST OBSERVASI ROLE PLAY  

   Kelompok   : 3 

   Tanggal   : 

 

No 
Tahap 

Pekerjaan 
Hasil Pengamatan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Menyimak 

keluhan 

klien 

dengan 

seksama 

1) Dengan penuh perhatian dan 

seksama Anda mendengarkan 

keluhan klien.  

    

  2) Anda memberikan respon dengan 

cara memberikan anggukan kepala 

terhadap hal-hal yang disetujui dari 

keluhan klien. 

    

  3) Anda tidak memotong pembicaraan 

klien. 

    

  4) Anda memberikan waktu yang cukup 

kepada klien saat meceritakan 

keluhannya. 

    

2 Menjawab 

pertanyaa

n-

pertanyaa

n klien 

berkaitan 

dengan 

kasus atau 

keluhan 

yang di 

derita. 

1) Dengan bahasa yang halus dan sikap 

yang sopan Anda memberikan 

kesempatan kepada klien untuk 

bertanya  
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  2) Anda jawaban atas pertanyaan klien 

dengan bahasa yang dapat dimengerti 

dan dipahami  klien. 

    

  3) Dengan bahasa yang halus dan sikap 

yang sopan Anda memberikan waktu 

yang cukup bagi klien untuk 

menceritakan keluhannya. 

    

3 Menjawab 

pertanyaa

n-

pertanyaa

n keluarga 

klien 

berkaitan 

dengan 

kasus 

yang 

dimiliki 

oleh klien. 

1) Anda memberikan kesempatan 

kepada keluarga klien untuk bertanya.  

    

  2) Dengan bahasa yang halus dan sikap 

yang sopan Anda memberikan 

jawaban atas pertanyaan keluarga 

klien dengan bahasa yang dapat 

dimengerti  keluarga klien. 

    

  3) Anda memberikan waktu yang cukup 

bagi keluarga klien untuk bertanya. 

    

4 Memberik

an saran 

pemelihar

aan 

kesehatan 

gigi 

1) Dengan bahasa yang halus dan sikap 

yang sopan Anda memberikan saran-

saran kepada klien untuk perbaikan 

pemeliharaan kesehatan gigi. 
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kepada 

klien. 

 

  2) Dengan bahasa yang halus dan sikap 

yang sopan Anda memberikan 

alternatife-alternatif lain yang dapat 

dilakukan klien di rumah untuk 

memelihara kesehatan gigi. 

    

5. Memanggi

l klien 

berikutnya 

1) Mempersilahkan klien baru untuk 

masuk ke ruangan. 

    

  2) Menenangkan klien yang merasa 

kesakitan dan terlalu lama menunggu. 

    

 

Kegiatan Setelah Presentasi : 

1. Setelah semua kelompok selesai melakukan latihan bermain peran, kemudian hasilnya 

di diskusikan dalam setiap kelompok yang menilai kemudian dipresentasikan. 

2. Kelompok yang dinilai melakukan klarifikasi tentang hasil yang dipresentasikan oleh tim 

penilai. 

3. Setelah semua kelompok presentasi dan diskusi, kemudian dilakukan rangkuman oleh 

narasumber dan rencana tindak lanjut. 

 

Pedoman Penilaian Bermain Peran 

1. Kelompok lain memberikan penilaian pada FORMAT OBSERVASI CHECKLIST ROLE 

PLAY. 

2. Pemberian nilai (skor) hasil pengamatan kelompok lain terhadap sikap peserta 

pelatihan pada praktek pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan Skala Likert 

dengan skala 1 sampai dengan 4.  

3. Kelompok lain  akan mengamati aspek-aspek penilaian sikap peserta pelatihan.  

4. Setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang muncul pada peserta pelatihan diberi 

skor 1, sedangkan yang tidak muncul diberi skor 0. 

5. Jumlahkan skor pada masing-masing aspek.  

6. Skor yang diperoleh pada masing-masing aspek kemudian direratakan. 
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7. Nilai  Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ditentukan dengan cara 

menghitung rata-rata skor dan membandingkan dengan kriteria penilaian. 

8. Kelompok lain memberilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap yang 

ditampilkan oleh peseta pelatihan, dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Skor 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

b. Skor 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-

kadang tidak melakukan 

c. Skor 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  sering tidak 

melakukan 

d. Skor 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

e. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 4 = 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

f. Contoh : Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor 

akhir : 

14

20
𝑥 4 = 2,8 

g. Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai 

adalah : 

1) Sangat Baik = apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 

2) Baik = apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 

3) Cukup = apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 
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I. DESKRIPSI SINGKAT 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, 

dinyatakan bahwa untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap 

Terapis Gigi dan Mulut wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang 

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. PNS yang telah diangkat dalam 

Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut paling lama 3 ( tiga) tahun harus mengikuti 

dan lulus Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. 

Melalui modul ini akan dijabarkan bagaimana tata cara pengajuan dan pengisian 

formulir pengajuan angka kredit untuk Terapis Gigi dan Mulut sehingga dapat 

memudahkan para Terapis Gigi dan Mulut dalam melakukan pengajuan angka kredit 

dan DUPAK. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Hasil Belajar: 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menyusun DUPAK Jabfung 

TGM  

B. Indikator Hasil Belajar: 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat: 

1. Menjelaskan konsep DUPAK Jabfung TGM. 

2. Mengidentifikasi bukti fisik Jabfung TGM. 

3. Menyusun DUPAK Jabfung TGM. 

 

III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Materi pokok dan sub materi pokok pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut: 

Materi Pokok 1.  

Konsep DUPAK Jabfung TGM 

Sub Materi Pokok: 

a. Pengertian DUPAK 

b. Mekanismen Pengajuan DUPAK 

Materi Pokok 2. 

Identifikasi Bukti Fisik Jabfung TGM 

Sub Materi Pokok: 

a. Kecukupan Bukti Fisik Jabfung TGM 

b. Validasi Bukti Fisik Jabfung TGM 

c. Keaslian Bukti Fisik Jabfung TGM 
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d. Kekinian Bukti Fisik Jabfung TGM 

Materi Pokok 3.  

Penyusunan DUPAK Jabfung TGM 

Sub Materi Pokok: 

a. Langkah – Langkah Menyusun DUPAK 

b. Pengisian DUPAK melalui software 

c. Penghitungan anagka kredit 

 

IV. METODE 

A. Ceramah Interaktif 

B. Latihan identifikasi bukti fisik 

C. Latihan menyusun DUPAK Jabfung TGM. 

 

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

A. Bahan tayang 

B. Modul 

C. Laptop 

D. LCD 

E. Panduan latihan menyusun DUPAK Jabfung TGM  

F. Panduan latihan  identifikasi bukti fisik DUPAK Jabfung TGM  

G. Software DUPAK Jabfung TGM 

H.  Bukti fisik hasil kerja (portofolio) selama 6 bulan 

 

VI. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Langkah 1. Pengkondisian Peserta 

Langkah pembelajaran: 

1. Fasilitator menyapa peserta dan memperkenalkan diri 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan bahan tayang 

3. Melakukan apersepsi tentang materi yang akan dibahas dengan metoda curah 

pendapat atau meminta beberapa peserta/relawan untuk menjawabnya dan Latihan 

membuat DUPAK Jabfung TGM 

 

Langkah 2. Penyampaian Materi  

Langkah pembelajaran: 
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1. Fasilitator menjelaskan pengertian DUPAK  Jabfung TGM dan mekanisme 

pengajuan DUPAK Jabfung TGM dengan menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab dan mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 

2. Fasilitator menjelaskan tentang  Identifikasi Bukti Fisik dengan kriteria dari  

Kecukupan, Validitas, keaslian dan Kekinian Bukti Fisik melalui metode latihan 

mengidentifikasi bukti fisik Jabfung TGM, ceramah dan tanya jawab mengajak 

peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses pembelajaran. 

3. Fasilitator menjelaskan tentang Tata cara Pengisian DUPAK dan Penghitungan 

angka kredit  menggunakan dengan metode latihan menyusun DUPAK dan 

ceramah, tanya jawab dan mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi 

dalam proses pembelajaran.  

 

Langkah 3. Rangkuman dan Kesimpulan  

Langkah pembelajaran: 

1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap 

materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran  

2. Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan. 

3. Fasilitator membuat kesimpulan. 

4. Fasilitator memberikan apresiasi pada peserta, dan menutup proses 

pembelajaran. 

 

VII. URAIAN MATERI 

  Materi Pokok 1.  

  Konsep DUPAK Jabfung TGM 

 
A. Pengertian DUPAK 

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir yang berisi 

keterangan perorangan Terapis Gigi dan Mulut dan butir kegiatan yang dinilai dan 

harus diisi oleh Terapis Gigi dan Mulut dalam rangka penetapan angka kredit. 

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari 

uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Terapis Gigi dan Mulut dalam rangka 

pembinaan karier yang bersangkutan. 
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B. Mekanisme Pengajuan DUPAK 

1. Kelengkapan Pengajuan DUPAK. 

Setiap Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK wajib mengusulkan 

paling kurang satu kali dalam satu tahun dengan melampirkan bukti-bukti 

sebagai berikut: 

a. Salinan/fotokopi Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

b. Salinan/fotokopi surat keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir 

yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

c. Salinan/fotokopi surat keputusan terakhir tentang pengangkatan 

pertama/pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi 

dan Mulut yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

d. Salinan/fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang dilegalisir 

oleh pejabat yang berwenang. 

e. Bukti fisik hasil pelaksanaan tugas sebagai Jabatan Fungsional Terapis 

Gigi dan Mulut  dengan melampirkan surat pernyataan. 

 
2. Tata Cara Pengajuan DUPAK. 

a. Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan 

mencantumkan perkiraan angka kredit prestasi kerja ke dalam formulir 

DUPAK Jabfung TGM berikut kelengkapannya untuk disampaikan kepada 

Kepala Unit Kerja yang bersangkutan. 

b. Kepala Unit Kerja yang bersangkutan di bantu oleh Sekretariat Tim Penilai 

untuk meneliti ulang kebenaran DUPAK berikut kelengkapannya.  

c. DUPAK diajukan dengan surat pengantar dari pejabat sebagai berikut:  

1) Pejabat paling rendah Administrator (pejabat eselon III) yang 

membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau 

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan 

Kementerian Kesehatan.  

2) Pejabat paling rendah Administrator (pejabat setara eselon III) yang 

membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau 

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan 

Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan.  
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3) Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Lainnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Gubernur di Provinsi. 

4) Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Lainnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota di Kabupaten/ Kota.  

d. Pengajuan usul penetapan angka kredit harus telah sampai kepada 

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit paling lambat: 

1) Tanggal 15 Juni bagi Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang 

akan naik jabatan/pangkat pada periode Oktober tahun yang 

bersangkutan. 

2) Tanggal 15 Desember bagi Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

yang akan naik jabatan/pangkat pada periode April tahun berikutnya. 

2. Tata Cara Penilaian DUPAK 

a. Tata cara penilaian DUPAK dilaksanakan sebagai berikut: 

1) DUPAK diajukan oleh Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

bersangkutan. 

2) Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan 

Januari untuk usul kenaikan pangkat periode bulan April dan pada 

bulan Juli untuk usul kenaikan pangkat periode bulan Oktober. 

3) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang 

diperlukan untuk penilaian seperti : 

4) Fotokopi ijazah; 

 Fotokopi Kartu Pegawai; 

 Fotokopi STTPP/Sertifikat; 

 Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut terakhir 

bagi yang telah menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut; 

 Fotokopi SK kenaikan pangkat bagi PNS yang pernah naik 

pangkat; 

 Fotokopi SK CPNS; 

 Fotokopi SK PNS; 

 Fotokopi STR Terapis Gigi dan Mulut yang masih berlaku; dan 

 Catatan dan laporan prestasi harian dan bulanan 

 Surat Pernyataan: 
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- Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut. 

- Melakukan kegiatan pengembangan profesi. dan 

- Melakukan kegiatan penunjang tugas 

 Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain. 

5) Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur 

penunjang adalah : 

 Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal 

dari unsur utama. dan 

 Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari 

unsur penunjang. 

 

b. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai 

1) DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti 

kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan. 

2) DUPAK yang telah diperiksa diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, 

selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para Anggota Tim 

Penilai untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan 

kelengkapan bukti fisik. 

3) Hasil pengkajian oleh Anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua 

Tim Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota 

untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai 

tersebut. 

4) Hasil keputusan rapat diusulkan kepada pejabat yang berwenang 

menetapkan angka kredit sebagai PAK. 

5) Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang 

meragukan dan memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas 

DUPAK tersebut melalui Ketua Tim Penilai dikirimkan kepada Tim 

Penilai Teknis. 

6) PAK yang telah ditandatangani Pejabat yang Berwenang Menetapkan 

Angka Kredit, dibuat rangkap 5 (lima) untuk: 

- Kepada Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian 

Regional/Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) (asli). 

- Pejabat yang bersangkutan. 

- Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) yang mengusulkkan DUPAK.  
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- Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.  

- Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal. 

7) Penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

yang diangkat pertama kali dan perpindahan dari jabatan lain: 

- Untuk menentukan tingkat jabatan bagi Terapis Gigi dan Mulut yang 

akan diangkat pertama kali dan perpindahan dari jabatan lain 

diperlukan penetapan angka kredit. 

- Usul penetapan angka kredit diajukan dengan DUPAK, sama seperti 

DUPAK untuk kenaikan jabatan/pangkat. 

- Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai untuk menilai angka kredit  yang 

berasal dari unsur pendidikan, pekerjaan pelayanan asuhan 

kesehatan gigi dan mulut, pengembangan profesi dan penunjang 

tugas kegiatan Terapis Gigi dan Mulut.  

- Hasil penilaian Tim Penilai diusulkan kepada pejabat yang 

berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK 

 

Gambar (contoh) Prosedur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut Pangkat Penata Muda  III/a  s.d. Pembina IV/a  
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 Set TPAK APA Unit Kerja/UPT Kemenkes 

Set TPAK APA Instansi 

Set TPAK APA Dinkes/UPTD/LTD Provinsi 

Set TPAK APA Dinkes/UPTD/LTD Kab/Kota 

 

 

 

 
TPAK APA Unit Kerja/UPT Kemenkes 

TPAK APA Instansi 

TPAK APA Dinkes/UPTD/LTD  Provinsi 

TPAK APA Dinkes/UPTD/LTD Kab/Kota 

 

 

 Pimpinan Unit kerja /UPT Kemenkes 

Pimpinan Instansi 

Ka. Dinkes/UPTD/LTD Provinsi 

Ka. Dinkes/ UPTD/LTD Kab/Kota 

 

 

 

 
PA  Unit Kerja/UPT Kemenkes 

PA  Instansi 

PA  Dinkes/UPTD/LTD Provinsi 

PA  Dinkes/UPTD/LTD Kab/Kota 

 

 

 

 

Pimpinan Unit Kerja/UPT Kemenkes 

Pimpinan Instansi  

Ka. Dinkes/UPTD/LTD Provinsi 

 
 

APA Ybs;  

Pimpinan Unit Kerja; 

Sesditjen yg membidangi Yan.Anestesi; 

Karopeg/Ka. BKD Prov/Kab/Kota;  

Set TPAK; 

Pejabat lain yg dianggap perlu; 

Ka. BKN/KANREG 

6a 

3b 

2 

5b 

6b 5a 

3a 

4 

PENILAIAN 

HASIL 

1 
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Keterangan: (contoh)  

1. Terapis Gigi dan Mulut menyiapkan bahan/berkas dan menuangkan angka kredit ke 

dalam DUPAK dilengkapi dengan bukti-bukti fisik untuk diverifikasi oleh tim verifikasi 

yang ditunjuk oleh lembaga masing-masing. Bahan/berkas dan DUPAK tersebut 

disampaikan kepada salah satu Pimpinan Instansi sebagai berikut: 

a. Unit Kerja di Kemenkes,  

b. UPT Kemenkes,  

c. Instansi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian selain  

Kementerian Kesehatan,  

d. Dinas  Kesehatan di Provinsi, 

e. Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota,  

f. Unit Kerja di Provinsi, atau 

g. Unit Kerja di Kabupaten/Kota. 

2. Pimpinan menyampaikan bahan/berkas usulan kepada Sekretariat TPAK; 

3a. Sekretariat TPAK mendistribusikan bahan/berkas usulan yang sudah lengkap 

kepada TPAK; 

3b. Berkas usulan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Terapis Gigi dan Mulut  

melalui Pimpinan untuk dilengkapi; 

4. TPAK menyerahkan kembali hasil penilaian angka kredit kepada Sekretariat TPAK 

untuk dituangkan ke dalam format PAK; 

5a. Sekretariat TPAK menyampaikan PAK kepada Pimpinan bagi Terapis Gigi dan Mulut  

yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; 

5b. DUPAK yang belum memenuhi syarat dibuatkan surat keterangan hasil penilaian 

angka kredit dan dikirim kepada Terapis Gigi dan Mulut  yang bersangkutan melalui 

Pimpinan;  

6a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menetapkan PAK Terapis Gigi 

dan Mulut  yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih 

tinggi. PAK Asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala 

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; 

6b. Tembusan disampaikan kepada: Terapis Gigi dan Mulut  yang bersangkutan,  

Pimpinan Unit Kerja, Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah 

Propinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat TPAK yang bersangkutan dan pejabat lain 

yang dianggap perlu. 
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Materi Pokok 2. 

Identifikasi Bukti Fisik Jabfung TGM 

 
Syarat administrasi berupa dokumen pribadi dan berkas bukti fisik hasil kegiatan 

(dokumen hasil kegiatan , laporan, lembar ceklis dan lembar rujukan) dalam pengajuan 

DUPAK yang harus dipenuhi memerlukan beberapa ketentuan yaitu: 

 
A. Kecukupan Bukti Fisik 

Adalah kesesuian antara jumlah dokumen yang dipersyaratkan dengan ketersediaan 

dokumen portofolio yang ada. 

 

B. Validasi Bukti Fisik 

Adalah dokumen yang dinilai telah diverifikasi oleh atasan langsung, ditandai dengan 

tanda tangan atasan langsung dan di cap basah instansi/unit kerja. 

 

C. Keaslian Bukti Fisik 

Adalah dokumen yang dinilai merupakan bukti asli dari laporan portofolio yang 

doserahkan ke penguji, apabila dalam bentuk sertifikat maka dapat menunjukan 

sertifikat asli. 

 

D. Kekinian Bukti Fisik 

Adalah laporan hasil kegiatan dalam kurun waktu paling lama 5 tahun sejak 

ditetapkan dalam SK PAK terakhir. 

 
 

Materi Pokok 3. 

Penyusunan DUPAK Jabfung TGM 

A. Langkah – Langkah Menyusun DUPAK 

Formulir DUPAK diisi oleh Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan dan 

ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai pejabat pengusul. Disamping lampiran 

yang dipersyaratkan, perlu dilengkapi dengan bukti-bukti yang disyaratkan dari unsur 

yang dinilai.  

Formulir DUPAK dan cara pengisiannya sebagaimana tertera dalam lampiran    

1. Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi 

Formulir ini dibuat setiap 6 bulan satu kali dalam bulan Juni dan Desember. Formulir 

ini merupakan rekapitulasi jumlah prestasi kerja bulanan, dibuat rangkap 3 (tiga) 

masing-masing untuk: 

a. Dilampirkan pada DUPAK. 
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b. Unit Kerja yang bersangkutan. 

c. Pejabat Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan. 

2. Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada DUPAK.  

Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk: 

a. Dilampirkan pada DUPAK. 

b. Unit Kerja yang bersangkutan. 

c. Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan. 

3. Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Terapis Gigi dan 

Mulut 

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada DUPAK.  

Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk: 

a. Dilampirkan pada DUPAK. 

b. Unit Kerja yang bersangkutan. 

c. Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan. 

4. Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) 

Formulir penetapan angka kredit diisi oleh pejabat yang berwenang menetapkan 

angka kredit. Formulir dibuat dalam rangkap 5 (lima), asli disampaikan kepada 

Kepala Badan Kepegawaian (BKN) up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi 

Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dengan 

tembusan disampaikan kepada: 

a. Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan. 

b. Pimpinan Unit Kerja Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan. 

c. Sekretaris Tim Penilai Terapis Gigi dan Mulut yang bersangkutan. 

d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 

 

 

B. Pengisian DUPAK melalui sofware 

Cara pengisian aplikasi DUPAK Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan ( 

Jenjang Terampil, Mahir, Penyelia) dan Keahlian ( Jenjang Pertama Muda Madya) 

1. Isi biodata pada sheet : Data Terapis Gigi dan Mulut, pastikan seluruh biodata diisi 

dengan benar dan lengkap karena akan langsung otomatis mengisi data – data 

lain pada seluruh rangkaian DUPAK 

2. Buka sheet: Bulan Ke- 1, kemudian isi butir kegiatan yang dilakukan dengan 

angka, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan tanggal pelaksanaan 

pekerjaan. 
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3. Selanjutnya buka sheet : Bulan Ke- 2, sampai dengan Sheet: Bulan Ke- 6, dan isi 

Kembali sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan tanggal pelaksanaan 

pekerjaan. 

4. Buka sheet: Rekap Bulanan, pastikan jumlah kegiatan yang dilakukan setiap bulan 

telah tercantum sesuai dengan urutan bulannya. 

5. Buka sheet : Lampiran Pengembangan Profesi, pastikan seluruh butir kegiatan 

yang dilakukan telah terisi. 

6. Buka sheet : Lampiran Penunjang, pastikan seluruh butir kegiatan yang dilakukan 

telah terisi. 

7. Buka sheet : DUPAK, pastikan seluruh butir kegiatan yang dilakukan telah terisi. 

8. Buka sheet : PAK, pastikan seluruh butir kegiatan yang dilakukan telah terisi. 

CATATAN: 

1. Tidak perlu menjumlahkan volume kegiatan atau menghitung jumlah angka 

kredit, karena akan otomastis terisi. 

2. Pengisian butir kegiatan silahkan isi sesuai dengan yang dikerjakan, tetapi 

Ketika masuk rekap bulanan akan hanya terisi kegiatan yang menjadi tupoksi 

seperti yang ditetapkan dalam permenpan no 37 

3. Tidak perlu mengkalikan angka kredit dengan 80% apabila mengerjakan butir 

kegiatan yang satu tingkat diatasnya karena dalam rumus DUPAK tersebut 

sudah disesuaikan 

 

 

C. Penghitungan Angka Kredit 

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang dinilai 

angka kreditnya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi 

dan Mulut.  

1. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 

a. Unsur pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari: 

1) Persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

2) Pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan 

yang ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja. 

c. Pemberian angka kredit: 
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Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut yang dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut, diberikan sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan dan dilengkapi dengan bukti fisik. 

2. Pengembangan Profesi 

a. Unsur Pendidikan  

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar. 

Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

Pemberian Angka Kredit 

Pendidikan sekolah dimaksud adalah pendidikan yang diakui atau diakreditasi 

oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, dan 

Kementerian Kesehatan yaitu: Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan 

Gigi/Terapis Gigi dan Mulut yang di terbitkan oleh instansi pendidikan untuk 

kategori keterampilan atau berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) 

Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut diberikan angka kredit 

sebesar 25% angka kredit kenaikan pangkat. 

b. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah  di bidang  pelayanan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut. 

c. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bhan lainnya  di bidang  pelayanan 

asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

d. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis  di bidang  

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah dapat berupa 

buku/jurnal/naskah/makalah dan artikel yang telah disahkan atau ditandatangani  

oleh atasan langsung unit kerja. 

Pemberian angka kredit 

Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan 

oleh Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan 

mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua tingkat Jabatan  

Fungsional  Terapis Gigi dan Mulut. 

e. Pengembangan kompetensi di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut 

f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh 

instansi pembina di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  | 14  

 

Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah berupa 

sertifikat/laporan yang telah disahkan atau ditandatangani  oleh atasan langsung 

unit kerja. 

Pemberian angka kredit 

Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan 

oleh Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan 

mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua tingkat Jabatan  

Fungsional  Terapis Gigi dan Mulut. 

 

3. Penunjang kegiatan analisis dan pelayan asuhan kesehatan gigi dan mulut 

a. Pengajar/pelatih/ di bidang  pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

b. Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut. 

c. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional terapis gigi 

dan mulut. 

d. Perolehan penghargaan. 

e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang 

jabatan fungsional terapis gigi dan mulut 

Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah Surat tanda bukti 

sebagai anggota organisasi profesi Terapis Gigi dan Mulut /Anggota Tim Penilai 

Angka Kredit Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, 

sertifikat/laporan/ijazah dan piagam tanda kehormatan/ penghargaan/tanda 

jasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

Pemberian angka kredit: 

Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti telah melakukan kegiatan  di 

bidang  pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut berupa surat 

pernyataan/surat tugas sesuai dengan kegiatannya  

Besarnya angka kredit sesuai dengan Lampiran l dan Lampiran ll Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 

Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan terapis gigi dan mulut yang berada satu 

atau dua tingkat di bawah atau satu tingkat di atas jenjang jabatannya  ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Terapis gigi dan mulut yang melaksanakan butir kegiatan satu tingkat di atas 

jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% 

(delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan 
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2. Terapis gigi dan mulut yang melaksanakan butir kegiatan satu atau dua tingkat 

di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% 

(seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan. 

 

VIII. REFERENSI 

1. Permenpan RB no 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut 

2. Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 
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IX. LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 

 
Panduan Praktik Identifikasi Bukti Fisik Jabfung TGM 

 
TUJUAN 

Setelah melakukan praktik identifikasi bukti fisik Jabfung TGM peserta 

mampu mengidentifikasi bukti fisik Jabfung TGM. 

  
 
BAHAN DAN ALAT: 

1. Tabel jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan 

jabatn pangkat Terapis gigi dan Mulut kategori Keterampilan 

Tugas Jabatan Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit 
Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

 Terampil Mahir Penyelia 
 

 II/c II/d III/a III/b III/c III/d 
 

Melaksanakan 
kegiatan pelayanan 
Asuhan Kesehatan 
Gigi dan Mulut 

20 20 50 50 100 100 

 

 

2. Tabel jumlah angka kredit kumulatif minimal untuka pengangkatan dan kenaikan 

jabatan pangkat Terapis gigi dan Mulut kategori Keahlian 

Tugas Jabatan  Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan 
Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  

 Pertama Muda Madya 
 

 III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b 
 

Melaksanakan 
kegiatan pelayanan 
Asuhan Kesehatan 
Gigi dan Mulut 

50 50 100 100 150 150 

 

 

3. Daftar kelengkapan berkas bukti fisik pengajuan DUPAK 

No Berkas Bukti Fisik Cukup Valid Asli Terkini 

1 Ijazah     

2 SK Terakhir     

3 SK 80%     

4 SK 100%     

5 PAK Terakhir     

6 Formulir Prestasi Kerja ( DP 3)     

7 SK Fungsional     

8 SKP 2 Tahun Terakhir     
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9 STR     

10 Kartu Pegawai     

11 KTA     

12 Sertifikas Seminar     

13 Surat Pernyataan Melakukan Tigas     

14 Sertifikat Pengabdian Masyarakat (Baksos)     

15 Sertifikat Diklat Fungsional     

16 Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang     

17 Makalah     

18 Loog book (bakti fisik kegiatan)     

 

4. Laptop 

LANGKAH-LANGKAH 

1. Peserta dibagi  menjadi 3 kelompok berdasarkan kategori dan  jenjang jabatan 

fungsional peserta pelatihan.  

2. Masing masing anggota kelompok berbagi peran  sebagian menjadi TGM 

menjadi tim penilai dan Sebagian TGM yang dinilai DUPAK nya. 

3. Masing – masing anggota kelompok mengidentifikasi bukti fisik Jabfung TGM  

Panduan mengidentifikasi Bukti Fisik Jabfung TGM kategori Keterampilan dan 

Keahlian 

a. Tim penilai DUPAK TGM memeriksa kecukupan bukti fisik apakah jumlah 

angka kredit dari dokumen yang diajukan sesuai dengan tabel jumlah 

minimum kumulatif angka kredit sesuai dengan permenpan no 37 

b. Tim penilai DUPAK TGM memeriksa  validitas bukti fisik  apakah semua 

dokumen sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh atasan langsung dan 

dicap basah instansi 

c. Tim penilai DUPAK TGM memeriksa keaslian bukti fisik apakan dokumen 

yang berupa foto copy sudah sesuai dengan aslinya dan dokumen yang 

harus dilegalisir 

d.  Tim penilai DUPAK TGM memeriksa kekinian bukti fisik apakan dokumen 

dibuat dalam kurun waktu paling lama  5 tahun sejak ditetapkan dalam SK 

PAK terakhir.  

4. Wakil dari setiap kelompok mempresentasikan hasil pengisian formulir DUPAK 

dan  hasil penilaian angka kredit, anggota kelompok dapat menambahkan bila 

ada yang kurang.  

5. Kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. 

6. Fasilitator memberi masukan terhadap hasil presentasi  kelompok dan masukan 

dari kelompok yang memberikan tanggapan.  

7. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.  

 WAKTU: 90 menit (2 JPL) 
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Lampiran 2  

Panduan Praktik Penyusunan DUPAK Jabfung TGM 
 
TUJUAN 

Setelah melakukan praktik penyusunan DUPAK Jabfung TGM peserta 

mampu Menyusun DUPAK Jabfung TGM. 

 

BAHAN DAN ALAT 

1. Formulir Dupak Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  

Kategori Keterampilan: 

- Terampil (30 butir kegiatan),  

- Mahir (29 butir kegiatan) 

Kategori Keahlian 

- Pertama (29 butir kegiatan),  

- Muda (26 butir kegiatan) 

 

2. Berkas bukti fisik  kegiatan setiap peserta selama 6 bulan 

3. Formulir kegiatan Harian dan Bulanan (log book) 

4. Software DUPAK Jabfung TGM 

5. Laptop  

 

LANGKAH - LANGKAH: 

1. Peserta dibagi  menjadi 3 kelompok berdasarkan kategori dan  jenjang jabatan 

fungsional peserta pelatihan.  

2. Masing masing anggota kelompok mengisi formulir DUPAK untuk periode 6 

bulan . 

Cara pengisian aplikasi DUPAK Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan 

dan Keahlian 

a. Pastikan kategori jabatan fungsional yang ditempati apakah kategori 

keterampilan atau keahlian 

b. Pastikan jenjang jabatan fungsional yang ditempati apakah Terampil Mahir 

atau Penyelia ( Kategori Keterampilan) serta Pertama , Muda atau Madya ( 

Kategori Keahlian) 

c. Pilih salah satu jenjang yang sekarang ditempati, dan buka filenya. 

d. Isi biodata pada sheet : Data Terapis Gigi dan Mulut, pastikan seluruh biodata 

diidi dengan benat dan lengkap karena akan langsung otomatis mengisi data 

– data lain pada seluruh rangkaian DUPAK 
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e. Buka sheet: Bulan Ke- 1, kemudian isi butir kegiatan yang dilakukan dengan 

angka, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan tanggal pelaksanaan 

pekerjaan. 

f. Selanjutnya buka sheet : Bulan Ke- 2, sampai dengan Sheet: Bulan Ke- 6, 

dan isi Kembali sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan tanggal 

pelaksanaan pekerjaan. 

g. Buka sheet: Rekap Bulanan, pastikan jumlah kegiatan yang dilakukan setiap 

bulan telah tercantum sesuai dengan urutan bulannya. 

h. Buka sheet : Lampiran Pengembangan Profesi, pastikan seluruh butir 

kegiatan yang dilakukan telah terisi. 

i. Buka sheet : Lampiran Penunjang, pastikan seluruh butir kegiatan yang 

dilakukan telah terisi. 

j. Buka sheet : DUPAK, pastikan seluruh butir kegiatan yang dilakukan telah 

terisi. 

k. Buka sheet : PAK, pastikan seluruh butir kegiatan yang dilakukan telah terisi. 

CATATAN: 

a. Tidak perlu menjumlahkan volume kegiatan atau menghitung jumlah angka 

kredit, karena akan otomastis terisi. 

b. Pengisian butir kegiatan silahkan isi sesuai dengan yang dikerjakan, tetapi 

Ketika masuk rekap bulanan akan hanya terisi kegiatan yang menjadi tupoksi 

seperti yang ditetapkan dalam permenpan no 37 

c. Tidak perlu mengkalikan angka kredit dengan 80% apabila mengerjakan butir 

kegiatan yang satu tingkat diatasnya karena dalam rumus DUPAK tersebut 

sudah disesuaikan 

3. Wakil dari setiap kelompok mempresentasikan hasil pengisian formulir DUPAK 

dan  hasil penilaian angka kredit, anggota kelompok dapat menambahkan bila ada 

yang kurang. 

4. Kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan  

5. Fasilitator memberi masukan terhadap hasil presentasi  kelompok dan masukan 

dari kelompok yang memberikan tanggapan. 

6. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.  

WAKTU : 180 menit (4JPL) 

 

 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  | 20  

 

 

TIM PENYUSUN 
 

Penasehat: 
Dra. Oos Fatimah Rosyati., M.Kes 
(Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan) 
 
Penangggungjawab: 
Nusli Imansyah, SKM., M.Kes 
(Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan SDM Kesehatan) 
 
Ketua: 
Vermona Marbun, SMIP, S.Kep, MKM  
(Kepala Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Fungsional SDM Kesehatan) 
 
Sekretaris: 
Ns. Dian Pancaningrum, S.Kep., M.Kep 

 
Tim Penyusun dan Kontributor: 
 
Puslat SDMK:  
Vermona Marbun, SMIP, S.Kep, MKM  
Dr drg Siti Nur Anisah, MPH. 
Liliek Dias Kuswandari, SKM, M.Pd 
Dian Pancaningrum,S.Kep., M.Kep 
Yanuardo G.D. Sinaga, ST., MPd 
Imam Wahyudi, ST., MKes. 
Afriani Tinurbaya, S.Kep 
 
Puskat Mutu 
Deri Pinasti, SKM., MKM  
Drg. Alia Nutria, MKM 
Kholifatun Islami, SKM 
 
BBPK Jakarta 
Abdillah, SKM., MKes 
Drg. Dara Nayati, M.Kes 
Drg. Maria Ema Lestari Lamanepa, M.Si.Med 
 
TGM 
Epi Nopiah, S.Pd., MAP 
Deru Merah Laut, S.SiT., M.Kes  

Rini Widiyastuti, S.Si.T, M.Kes 

Siti Rahayu, S.Tr.Kes 
Yeyeh Nurwanti, AMKG 

Sagung Ngurah B, S.Pd 

 



 

 

  

  

MATA PELATIHAN INTI 5 
PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 

PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN 

TAHUN 2020



I. DESKRIPSI SINGKAT 

Mata pelatihan ini membahas tentang prinsip perhitungan formasi Jabfung TGM; 

rencana pengembangan karier jabfung TGM; rencana pengembangan karier individu 

jabfung TGM. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu merencanakan 

pengembangan karier individu Jabfung TGM.   

B. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat :  

1. Menjelaskan prinsip perhitungan formasi Jabfung TGM 

2. Menjelaskan rencana pengembangan karier Jabfung TGM 

3. Menyusun rencana pengembangan karier individu Jabfung TGM  

 

III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Dalam modul ini akan dibahas materi pokok dan sub materi pokok sebagai berikut: 

Materi Pokok 1.  

Prinsip Perhitungan Formasi Jabfung TGM 

Sub materi pokok : 

a. Identifikasi uraian tugas Jabfung TGM di Instansi 

b. Penentuan volume beban kerja 

c. Penentuan waktu penyelesaian kegiatan 

d. Membaca formasi/peta jabatan 

e. E-formasi 

 

Materi Pokok 2.  

Rencana Pengembangan Karier Jabfung TGM 

Sub materi pokok : 

a. Kategori keterampilan 

b. Kategori keahlian 

 

Materi Pokok 3.  

Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Individu Jabfung TGM. 

 

IV. METODE 

Ceramah interaktif dan latihan membuat rencana karier. 
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V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

Bahan tayang, modul, laptop, LCD, flipchart, spidol, panduan latihan membuat 

rencana karier, bukti fisik hasil kerja selama 6 bulan (log book, SKP, laporan kegiatan, 

sertifikat, catatan asuhan kesehatan gigi dan mulut). 

 

VI. LANGKAH - LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Berikut disampaikan langkah – langkah kegiatan dalam proses pembelajaran mata 

pelatihan ini. 

Langkah 1.  

Pengkondisian  

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah 

menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri 

dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan 

disampaikan. 

2. Sampaikan tujuan pembelajaran mata pelatihan ini dan materi pokok yang akan 

disampaikan  dengan menggunakan bahan tayang. 

Langkah 2.  

Pembahasan per Mata Pelatihan 

1. Fasilitator menjelaskan tentang prinsip-prinsip perhitungan formasi jabatan 

fungsional kesehatan menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, 

tanya jawab dan mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam 

proses pembelajaran. 

2. Fasilitator menjelaskan tentang rencana pengembangan karier jabatan 

fungsional Terapis Gigi dan Mulut menggunakan bahan tayangan, dengan 

metode ceramah, tanya jawab dan mengajak peserta untuk berpartisipasi serta 

berinteraksi dalam proses pembelajaran dengan membagikan kertas berisi 

rencana karier 5 tahunan setiap pejabat fungsional. 

 

VII. URAIAN MATERI 

Materi Pokok 1. 

Prinsip perhitungan formasi 

Dalam pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap Instansi 

Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan 

analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan 

prioritas kebutuhan. Selanjutnya, penyusunan kebutuhan dimaksud disampaikan 
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kepada Menteri PANRB sebagai bahan dalam penetapan kebutuhan PNS. Sebagai 

peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 terbit sebuah 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, di 

dalam pasal 5 mengatur bahwa : “setiap instansi pemerintah wajib menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis 

beban kerja”. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas 

kebutuhan, jenis jabatan PNS yang dimaksud termasuk jabatan fungsional.  

Berdasarkan Permenkes 43 tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan 

Fungsional Kesehatan. penyusunan formasi harus memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan 

dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah 

jabatan fungsional kesehatan yang dibutuhkan. 

2. Formasi harus disusun berdasarkan peta jabatan di masing-masing organisasi. 

3. Komposisi jumlah pejabat fungsional tidak berubah selama beban kerja organisasi 

tidak berubah. 

4. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan fungsional kesehatan, baik karena 

adanya mutasi, promosi atau kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan formasi 

yang tersedia. 

a. Identifikasi Uraian Tugas  

Inventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pejabat fungsional kesehatan 

sesuai dengan unsur, sub unsur dan butir kegiatan masing-masing jenis dan 

jabatan fungsional kesehatan yang dapat dinilai dengan Angka Kredit 

sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

masing-masing jabatan fungsional kesehatan. 

Menginventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional kesehatan dan Angka 

Kreditnya, yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam 

kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan. 

 

b. Penentuan Volume Beban Kerja 

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan 

kebutuhan Formasi. Besaran beban kerja diperoleh berdasarkan jumlah target 

kerja dalam 1 (satu) tahun/dalam satu satuan waktu tertentu  yang ditetapkan 
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oleh unit/satuan kerja untuk masing-masing jabatan fungsional kesehatan. 

Adapun Jumlah beban kerja/volume kerja dapat berbeda untuk setiap unit 

kerja. 

Besaran volume/beban kerja ditentukan berdasarkan target yang ditetapkan 

oleh unit/satuan kerja dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh 

masing-masing jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan jenis dan jenjang 

jabatannya. 

 

c. Penentuan waktu penyelesaian kegiatan  

Standar kemampuan rata-rata pejabat fungsional kesehatan adalah  standar 

kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan seorang 

pegawai atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil. 

Waktu kerja adalah waktu kerja efektif yang digunakan untuk bekerja. Waktu 

kerja efektif terdiri atas 

a. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari minggu, 

hari libur nasional dan daerah serta cuti. 

b. Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu 

kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance). Allowance diperkirakan 

rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. 

Jumlah jam kerja formal dalam 1 minggu dihitung 37,5 jam. 

 

d. Membaca formasi/peta jabatan  

 Menentukan jumlah formasi apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan 

terhadap Jabatan Fungsional Kesehatan menurut jenis dan jenjang Jabatan 

memperoleh nilai di belakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 

(satu) formasi. 

Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap jabatan fungsional 

kesehatan menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 

0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk jenis dan jenjang jabatan 

fungsional kesehatan tersebut. 

Menghitung lowongan formasi dihitung untuk jangka waktu 5 tahun. 

Penghitungan jumlah lowongan formasi untuk masing-masing jenis dan jenjang 

jabatan fungsional kesehatan adalah sebagai berikut: 

LFJFK = TFJFK – (JFK + JFKM – JFKN – JFKB)  

Keterangan : 

 LFJFK adalah Lowongan Formasi yang dihitung dalam jenjang jabatan 

tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung; 
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 TFJFK adalah Total formasi yang dihitung menurut jenis dan jenjang 

jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung; 

 JFK adalah jabatan fungsional kesehatan menurut jenis dan jenjang 

jabatan yang ada pada saat tahun yang dihitung; 

 JFKM adalah jabatan fungsional kesehatan menurut jenis dan jenjang 

jabatan yang akan masuk ke jenjang dan jenis jabatan fungsional 

kesehatan pada saat tahun yang dihitung; 

 JFKN adalah jabatan fungsional kesehatan menurut jenis dan jenjang 

jabatan yang akan naik ke jenjang jabatan berikutnya pada saat tahun 

yang dihitung; 

 JFKB adalah jabatan fungsional kesehatan menurut jenis dan jenjang 

jabatan yang akan berhenti (karena pindah, pensiun, dll) pada saat tahun 

yang dihitung. 

 

e. E-Formasi 

E-Formasi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk keperluan 

penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan. Aplikasi ini dapat 

digunakan untuk menghitung formasi jabatan fungsional kesehatan serta 

digunakan untuk mengajukan dan mendapatkan rekomendasi usulan formasi 

dari Instansi Pembina.  

Materi Pokok 2.  

Rencana pengembangan karier Jabfung TGM 

Pengembangan karier bagi Pejabat Fungsional Terapis Gigi dan Mulut baik kategori 

keterampilan maupun keahlian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu dilakukan berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan.  

 

Gambar 1. 

 Pengembangan Karier Jabatan Fungsional 
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a. Kualifikasi 

Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk jabatan fungsional Terapis 

Gigi dan Mulut sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 37 tahun 2019 adalah: 

1. Berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan 

Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori 

keterampilan 

2. Berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan 

Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan 

Mulut kategori keahlian 

 

b. Kompetensi 

Pengembangan kompetensi mengacu pada standar kompetensi dan jenjang 

karier dari pejabat fungsional. Pengembangan kompetensi merupakan upaya 

untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. 

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan 

dan/atau pelatihan.  

 

1. Pendidikan 

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dapat 

dilaksanakan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Tugas belajar 

diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan 

dan pengembangan karier. 

 

2. Pelatihan Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dapat 

dilakukan melalui: 

1) Jalur pelatihan klasikal 

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dilakukan 

melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling sedikit 

melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran 

2) Jalur pelatihan nonklasikal 

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal 

dilakukan paling sedikit melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, 

pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS dengan 

pegawai swasta. 
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3. Uji Kompetensi 

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa 

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi 

Pemerintah. Kompetensi yang diharapkan meliputi: a. Kompetensi teknis 

yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis 

fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. Kompetensi 

manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau 

manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. Kompetensi sosial 

kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat 

majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan 

kebangsaan. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan adalah suatu 

proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja 

pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji dalam 

rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan atau perpindahan 

jabatan dan atau promosi untuk menjamin kualitas pejabat fungsional. 

Dikecualikan untuk pengangkatan pertama, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil yang menyebutkan bahwa Uji Kompetensi untuk pengangkatan 

pertama dihapuskan. 

c. Penilaian Kinerja 

Penilaian Kinerja meliputi SKP dan Perilaku Kerja 

1. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan 

PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. 

2. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada 

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan 

target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS 

3. Penilaian Kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, 

partisipatif dan transparan  

4. Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau 

pejabat yang ditentukan PyB. 
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d. Kebutuhan 

1. Perencanaan dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan diawali 

dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis 

Jabatan Fungsional Kesehatan dengan mekanisme sebagai berikut :  

a. Penjabaran tugas dan fungsi organisasi  

Dalam menjabarkan tugas dan fungsi organisasi, Instansi 

menginventarisir tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan pejabat 

fungsional kesehatan sesuai dengan unsur, sub unsur dan butir 

kegiatan masing-masing jenis dan Jabatan Fungsional Kesehatan 

yang dapat dinilai dengan Angka Kredit yang menggambarkan dan 

mendukung pencapaian tujuan instansi itu sendiri. 

b. Perhitungan Analisa Beban Kerja 

Analisis beban kerja adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

menentukan jumlah waktu, usaha dan sumber daya yang diperlukan 

untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi.  

c. Pelaksanaan Analisis Jabatan 

Analisis jabatan merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh 

data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan 

untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, 

kepegawaian dan pengawasan. Dengan melaksanakan analisis 

jabatan akan dihasilkan informasi jabatan. Informasi jabatan 

diperoleh dengan melakukan kegiatan penyusunan; 

1) Uraian jabatan yang terdiri atas aspek-aspek nama jabatan, 

kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, 

perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, 

korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya. 

2) Syarat jabatan yang terdiri atas pangkat/golongan ruang, 

pendidikan, kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan 

kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat 

kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja. 

d. Menetapkan Peta Jabatan (formasi) 

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara 

vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan 

tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan 

menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya 

dalam unit kerja.Dalam menetapkan peta jabatan, maka instansi 

melakukan : 
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1) Menyusun nama dan tingkat jabatan dari jenjang jabatan yang 

paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. 

2) Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan 

kedudukan dalam unit organisasi serta memuat jumlah 

pegawai, pangkat/golongan ruang, kualifikasi pendidikan, dan 

beban kerja unit organisasi. 

e. Penetapan Regulasi 

Peta Jabatan (formasi) yang telah disusun, ditetapkan melalui 

regulasi oleh pimpinan instansi.  

 

Materi Pokok 3. 

Rencana pengembangan karier individu Jabfung TGM 

 

Gambar 2 

 Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan 

 

Gambar 3 

 Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keahlian 
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IX. LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PANDUAN LATIHAN PERENCANAAN KARIR INDIVIDU 

Tujuan: 

Setelah mengikuti latihan ini, peserta mampu mencanakan karier secara individu sesuai 

dengan kompetensi dan kualifikasi saat ini maupun yang akan datang (plan). 

 

Bahan Latihan: 

1. Format Perencanaan Karier Individu,  

2. Permenpan No 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, 

3. Permenkes No 43 tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional 

Kesehatan 

 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator membagikan format perencananaan karier individu kepada masing-masing 

peserta 

2. Masing-masing peserta mengisi format yang sudah dibagikan oleh fasilitator 

3. Peserta Mengisi format perencanaan pengembangan karier dirinya ( 45 menit) 

4. Pengisian format perencananaan pengembangan karier harus melihat pada :  

a. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki yang akan ditingkatkan 

b. Kebutuhan 

c. Rumah Jabatan 

d. Peta jabatan dan keadaan existing JF pada tiap rumah jabatan 

e. Butir-butir kegiatan yang diampu dan akan diampu pada jenjang tertentu di tiap 

rumah jabatan 

 

Waktu: 1 jpl x 45 menit = 45 menit 
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Lampiran 2 

 

FORMAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN KARIER INDIVIDU 

 

Deskripsikan rencana pengembangan karier anda berdasarkan aspek-aspek yang ada dan 

mempertimbangkan kebutuhan, peta jabatan serta regulasi yang berlaku !. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jangka Waktu 

 

 
Tahun 
ke 4 

 
Tahun ke 

8 

 
Tahun 
ke 12 

 
Tahun 
ke 16 

 
Tahun 
ke 20 

 
Kualifikasi 
Pendidikan 

 

     

 
Jenjang yang 

diinginkan 
 

     

 
Pelatihan/Peningka

tan Kompetensi 
yang telah diikuti 

 

     

 
Uji Kompetensi 

 

     

 
Rumah Jabatan 
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Lampiran 3 

PANDUAN LATIHAN E-FORMASI 

Tujuan: 

Setelah mengikuti latihan ini, peserta mampu melakukan praktek perhitungan formasi 

jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut. 

 

Bahan Latihan: 

1. Aplikasi e-formasi,  

2. Dokumen yang dipersyaratkan 

3. Akun e-formasi 

 

Alat Bantu: 

1. Laptop 

 

Langkah-langkah: 

1. Peserta dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5  orang,  

2. Setiap kelompok mengoperasionalkan e-formasi dengan bantuan fasilitator  

3. Setiap kelompok menggunakan aplikasi untuk  melakukan excercise perhitungan 

formasi jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut di: 

a. Puskesmas 

b. Rumah Sakit   

4. Waktu excercise 60 menit 

5. Waktu untuk presentasi 20 menit  

6. Diskusi tanya jawab 10 menit 

 

Waktu: 2 jpl x 45 menit = 90 menit 
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I. DESKRIPSI SINGKAT   

Menulis karya tulis ilmiah merupakan salah satu kegiatan yang 

mempunyai nilai kredit yang relatif tinggi yang tidak dapat 

ditinggalkan oleh seorang pemangku jabatan fungisonal terapis 

gigi dan mulut. Karya tulis ilmiah yang diciptakan harus dituangkan 

dalam bentuk tulisan.  

 

Sebagai seorang pemangku jabatan fungsional terapis gigi dan 

mulut yang profesional haruslah memahami berbagai bentuk karya 

tulis ilmiah dan bagaimana menyusun karya tulis ilmiah yang murni 

atau bukan plagiat. 

 

Mata pelatihan ini akan membahas tentang konsep karya tulis 

ilmiah, prinsip-prinsip dan teknik penulisan karya tulis ilmiah, dan 

langkah-langkah penyusunan karya tulis ilmiah. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
A. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu 

menyusun karya tulis ilmiah di Bidang Pelayanan Asuhan 

Kesehatan Gigi dan Mulut. 

 

B. Indikator Hasil Belajar  

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat: 

1. Menjelaskan konsep karya tulis ilmiah. 

2. Menjelaskan prinsip-prinsip dan teknik penulisan karya tulis 

ilmiah. 

3. Menyusun karya tulis ilmiah. 

 
 

III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 

Materi pokok dan sub materi pokok pada mata pelatihan ini adalah: 

A. Konsep Karya Tulis Ilmiah 

1. Pengertian Karya Tulis Ilmiah 

2. Tujuan penyusunan Karya Tulis Ilmiah 
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3. Karakteristik Karya Tulis Ilmiah 

4. Jenis-jenis Karya Tulis Ilmiah 

B. Prinsip-prinsip dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

1. Prinsip-prinsip Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

2. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

C. Langkah-langkah Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

1. Pemilihan Topik 

2. Pemilihan Judul Karya Tulis Ilmiah 

3. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

 

IV.  METODE 

A. Curah pendapat 

B. Ceramah interaktif 

C. Praktik penyusunan karya tulis ilmiah di Bidang Pelayanan 

Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 

 

V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

A. Bahan tayang 

B. Modul 

C. Laptop 

D. LCD 

E. Flipchart 

F. Panduan praktik penyusunan karya tulis ilmiah di Bidang 

Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

G. Data Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

H. Data bersumber journal ilmiah 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan ini 

adalah sebagai berikut: 

Sesi 1: Pengkondisian Peserta 

Langkah proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila 

belum pernah menyampaikan sesi di kelas, dimulai dengan 

perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama 
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lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan 

disampaikan. 

2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan bahan tayang. 

3. Fasilitator melakukan apersepsi tentang materi yang akan 

dibahas dengan metoda curah pendapat atau meminta 

beberapa peserta untuk menjawabnya. 

 

Sesi 2: Penyampaian Materi  

Langkah proses pembelajaran sebagai berikut: 

 Fasilitator menyampaikan paparan seluruh materi sesuai 

urutan materi pokok dan sub materi pokok dengan 

menggunakan bahan tayang. Fasilitator menyampaikan 

materi dengan metode curah pendapat, ceramah interaktif, 

tanya jawab, praktik penyusunan karya tulis ilmiah dan 

mengajak peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi 

dalam proses pembelajaran. 

 

Sesi 3: Rangkuman dan Kesimpulan 

Langkah proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan 

peserta terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian 

tujuan pembelajaran 

2. Fasiliator merangkum poin-poin tentang materi yang 

disampaikan 

3. Fasilitator membuat rangkuman/ kesimpulan Bersama-sama 

peserta. 

 

VII. URAIAN MATERI 

 Materi Pokok 1:  

Konsep Karya Tulis Ilmiah  

A. Pengertian  

1. Karya ilmiah adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan yang 

menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan 

yang baik dan benar. Fakta dapat berasal dari pengamatan, 
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uji laboratorium, studi pustaka, wawancara, angket (Rosidi, 

2013). 

 

2. Karya ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi 

serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan 

sifat keilmuannya, suatu karangan yang disusun 

berdasarkan penelitian, pengamatan ataupun peninjauan. 

Membahas masalah secara obyektif sesuai fakta dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah dengan bahasa yang 

benar, jelas, ringkas dan kemungkinan kecil salah tafsir 

(Hariwijaya, M., 2006). 

 

3. Karya tulis ilmiah sebagai tulisan yang     mengungkapkan 

buah pikiran, yang diperoleh dari hasil pengamatan, 

penelitian, atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun 

menurut metode dan sistematika tertentu, dan yang isi dan 

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan (Siahaan, 

S,2012). 

 

4. Karya ilmiah ditulis dan disusun secara sistematis menurut 

aturan atau kaidah tertentu. Karya ilmiah harus didasarkan 

atas proses dan hasil berpikir ilmiah melalui penelitian. 

Proses berpikir ilmiah menempuh langkah-langkah tertentu 

yang disangga oleh 3 unsur pokok yakni pengajuan 

masalah, perumusan hipothesis dan verifikasi data; dan 

hasilnya ditulis secara sistematis menurut aturan-aturan 

metode ilmiah (Sujana, 2013). 

 

5. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa ragam resmi, 

sederhana dan lugas, serta selalu digunakan untuk 

mengacu hal yang dibicarakan secara obyektif, (Zaenal, 

2006). 

 

B. Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Tujuan penyusunan karya tulis ilmiah adalah: 

1. Ditulis untuk memecahkan permasalahan yang di teliti. 
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2. Ditulis untuk menambah pengetahuan sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas. 

3. Ditulis untuk melatih seseorang supaya dapat menulis 

karya tulis ilmiah secara baik dan benar. 

4. Ditulis untuk melatih kemampuan berfikir penulisnya. 

5. Ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. 

 
C. Karakteristik Karya Tulis Ilmiah 

Karakteristik karya tulis ilmiah, diantaranya seperti: 

1. Logis 

Maksudnya setiap tulisan pada karya ilmiah dapat di 

terima oleh akal sehat, jadi tulisannya dapat di buktikan 

kebenarannya. 

2. Data yang jelas 

data pada karya ilmiah yang dijadikan bahan penelitian, 

harus jelas sesuai dengan fakta yang ada. 

3. Objektif 

Isinya di tulis secara benar sesuai fakta yang ada tanpa 

merekayasa atau mengada-ngada. 

4. Sistematis 

Penulisan maupun penyajiannya disajikan secara 

tersusun atau teratur sesuai prosedur yang berlaku. 

5. Pembahasannya tuntas dan menyeluruh 

selain di susun secara sistematis, pembahasan mengenai 

permasalahan dan pemecahannya dibahas secara tuntas 

dan menyeluruh, yang sehingga pembaca dapat 

memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. 

6. Menggunakan bahasa yang baku 

bahasa yang digunakan ialah bahasa yang baku, yaitu 

sesuai dengan bahasa standar yang benar. 

7. Dapat diuji kebenarannya 

masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah 

tersebut dapat diuji kebenarannya, jadi tidak mengada-

ngada. Permasalahan yang dibahas dan hasil 

pemecahannya dapat dilakukan percobaan sehingga 

kebenarannya bisa dibuktikan. 
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D. Jenis-jenis Karya Tulis Ilmiah 

1. Makalah 

Makalah disampaikan pada kelompok tertentu dalam 

suatu pertemuan ilmiah, misalnya disampaikan dalam 

suatu seminar, symposium, lokakarya, konferensi maupun 

kongres. Juga dapat ditulis untuk melengkapi tugas-tugas 

di pendidikan formal. 

 

2. Artikel 

Artikel ditulis untuk pembaca tertentu, misalnya untuk 

dimuat dalam majalah ilmiah. Bila ditujukan untuk orang 

awam, biasanya disajikan secara popular dan dimuat pada 

surat kabar ataupun majalah. 

 

3. Naskah 

Naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan 

tangan yang belum diterbitkan (KBBI). 

Naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai 

ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya 

bansa masa lampau (Baried Dalam Venny Indria Ekowati, 

2003) 

Suatu naskah menuskrip (bahasa latin manuscript: manu 

scriptus ditulis tangan), secara khusus ialah dokumen 

tertulis yang ditulis tangan dibedakan dari dokumen 

cetakan atau perbanyakannya dengan cara lain. Kata 

“naskah” diambil dari bahasa Arab nuskhatum yang berarti 

sebuah potongan kertas. 

 

4. Kritik 

Adalah karya ilmiah berupa telaahan, dijelaskan kelebihan 

dan kekurangan dari karya tulis yang dikritik dan diikuti 

dengan pendapat pengkritik. 

Berisi: 

a. Pendahuluan (ringkasan karya tulis yang dikritik). 
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b. Pembahasan: kelemahan dari karya ilmiah tadi dan 

pendapat pengkritik. 

c. Kesimpulan dan Saran. 

 

5. Kertas Kerja 

Adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu 

berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris 

obyektif; analisis dalam kertas kerja lebih serius daripada 

analisis dalam makalah. 

 

6. Komentar 

Karya ilmiah berupa pendapat terhadap berbagai 

kejadian/pernyataan, kebijaksanaan atau fenomena yang 

terjadi di masyarakat. 

 

7. Resensi 

 Adalah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil 

karya atau buku. 

 Tujuan resensi (Gorys Keraf) adalah menyampaikan 

kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya 

tulis itu patut mendapat sambutan dari masyarakat. 

 

8. Skripsi, tesis dan disertasi 

Ketiga jenis karangan ilmiah ini ditulis untuk memperoleh 

pengakuan tingkat kesarjanaan di perguruan tinggi. Skripsi 

untuk memperoleh gelar Sarjana (S1), Tesis untuk 

memperoleh gelar Master (S2) dan Disertasi untuk 

memperoleh gelar Doktor (S3), Istilah skripsi kadung 

disebut sebagai Tugas Akhir. 

 

Skripsi: 

 Karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat 

penulis berdasarkan pendapat orang lain yang harus 

didukung oleh dan fakta empiris obyektif. 

 

Tesis: 
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 Karya ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada 

skripsi; tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru 

yang diperoleh dari penelitian sendiri. 

 Tesis memperbincangkan pengujian terhadap suatu 

hipothesa yang biasanya ditulis oleh mahasiswa pasca 

sarjana. 

 

Disertasi: 

 Adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu 

dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan 

data dan fakta yang sahih dengan analisis terinci; yang 

mana dalil tersebut harus dipertahankan oleh 

penulisnya dari penguji. 

 Berisi temuan penulis sendiri; biasanya orisinil. 

 

9. Studi kepustakaan 

Adalah penulisan karya ilmiah berdasarkan penelitian 

bibliografi secara sistematis ilmiah yang meliputi 

pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

sasaran penelitian, pengorganisasian serta penyajian 

data-data. 

 

10. Modul 

Adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara 

tertulis sedemikian rupa, sehingga pembacanya 

diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. 

 

11. Laporan ilmiah 

Laporan menjadi hal penting di perusahaan dan instansi 

pemerintah, karena merupakan dasar bagi kegiatan 

selanjutnya. Laporan ada yang ditulis dalam jangka waktu 

tertentu, disebut sebagai laporan periodik dan ada yang 

dibuat berdasarkan kebutuhan dan permintaan. 
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12. Penerjemahan 

Salah satu kegiatan yang terdapat pada jabatan fungsional 

sebagai salah satu bentuk karya tulis adalah 

penerjamahan. Translation atau penerjemahan 

didefinisikan melalui berbagai cara dengan latar belakang 

teori dan pendekatan yang berbeda. Sebagai landasan 

digunakan definisi dari Catford (1965) yang menggunakan 

pendekatan kebahasaan dalam melihat kegiatan 

penerjemahan dan mendefinisikan sebagai berikut: 

mengganti bahasa teks dalam bahasa sumber dengan 

bahan teks yang sepadan dalam bahasa sasaran. 

Newmark (1988) mendefinisikan penerjemahan adalah 

menerjemahkan makna suatu teks di dalam bahasa lain 

sesuai dengan yang dimaksudkan pengarang. 

 

Pada kedua definisi di atas terdapat arti “mengganti” yang 

dimaksudkan adalah penerjemah menyampaikan kembali 

isi sebuah teks dalam bahasa lain. Penyampaian ini bukan 

sekedar kegiatan penggantian, karena penerjemah 

melakukan komunikasi baru melalui hasil kegiatan 

komunikasi yang sudah ada yakni dalam bentuk teks. 

Dalam komunikasi tersebut penerjemah melakukan upaya 

membangun “jembatan makna” antara produsen teks 

sumber dan pembaca teks sasaran. Bila kita membaca 

terjemahan akan diketahui terdapat penerjemahan 

sebagai kegiatan penggantian bahasa, yang biasanya 

dilihat dari aspek bahasa Indonesia terasa kaku, misalnya 

dalam penulisan surat dalam bahasa Inggris pengirim 

suart di akhir surat penulisan: Yours Faithfully dengan 

nama pengirim dibawahnya. Bila diartikan secara harfiah 

adalah Yours Faithfully sama artinya “Dengan 

sesungguhnya”, sedangkan penerjemah lain dengan 

menggunakan pendekatan “jembatan makna” Your 

faifhfully dimaksudkan dalam bahasa Indonesia yang lebih 

lazim sebagai “Hormat saya” yang terasa lebih enak 
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dibaca. Penerjemahan yang terakhir sering disebut 

pergeseran bentuk. 

 

13. Journal 

Tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah dan jurnal 

penelitian bisa dibuat lebih lengkap daripada yang dimuat 

dalam surat kabar dan majalah umum. Hal itu karena para 

pembacanya adalah masyarakat tertentu yang 

berkepentingan dengan tulisan tersebut, seperti ilmuwan, 

peneliti, penentu kebijakan, dan para cendekiawan. 

Makalah ilmiah yang lengkap dan hasil penelitian yang telah 

dirangkum dapat dimuat langsung dalam majalah ilmiah dan 

jurnal penelitian (Nana Sudjana,2013). 

 

Jurnal diartikan sebagai sarana komunikasi untuk 

melaporkan sebuah peristiwa atau gagasan kepada publik 

secara berkala, biasanya dalam bentuk makalah (Asep 

Syamsul M. Romli, 2008:12). 

 

Adapula yang mengatakan bahwa jurnal ialah salah satu 

bentuk media massa cetak yang khusus memuat artikel 

ilmiah suatu bidang ilmu, (Wahyu Wibowo, 2008: vii). Jurnal 

biasanya diterbitkan untuk kalangan akademik dan berkala 

(mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan atau tidak teratur 

untuk rentang waktu tak terbatas). Berbeda dengan majalah 

umum, jurnal dikelola secara khas dalam manajemen 

keredaksiannya (Wahyu Wibowo, 2008).  

Contoh journal yaitu 

jurnal kesehatan, jurnal pertanian, jurnal ekonomi, jurnal 

politik, jurnal psikologi, dan seterusnya. 

 

14. Buku 

Sebagai media komunikasi. Buku pedoman sering disebut 

sebagai "hand book", buku panduan, buku penuntun, dan 

buku pegangan.  
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Buku pedoman berisi tentang informasi, petunjuk, dan lain-

lain yang menjadi petunjuk tuntunan bagi pembaca untuk 

mengetahui sesuatu secara lengkap. Untuk memperoleh 

berbagai informasi yang dibutuhkan dalam buku pedoman 

sebagai penuntun selama beraktivitas dalam ruang lingkup 

tertentu, maka pembaca bukan sekadar mengetahui, 

mengerti, dan memahami, tetapi dilanjutkan pada tahap 

perbuatan. 

 

Buku Ilmiah adalah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan 

pembahasan mendalam tentang masalah kekinian suatu 

keilmuan dengan merangkum hasil-hasil penelitian yang 

terbaru dengan menekankan pada aspek teori, panduan 

penjelasan filosofis atas suatu langkah panduan atau suatu 

bentuk kajian yang dicetak dalam format buku serta susunan 

dalam bagian per bagian atau bab per bab yang dibuat 

secara berkesinambungan dan bertautan. 

 

15. Paper ulasan/ paper review  

Adalah karya ilmiah berupa telaahan, dijelaskan kelebihan 

dan kekurangan dari karya tulis yang direview dan diikuti 

dengan pendapat pengreview. 

 

Dalam penyusunan ulasan, pastikan kritik yang diberikan 

bersifat adil, menyeluruh, dan konstruktif. Untuk itu, kita 

perlu terlebih dahulu membaca keseluruhan artikel untuk 

memahami nuansa dan garis besar topiknya. Setelah 

memahami garis besarnya, baca kembali artikel secara 

lebih mendetail dan mulailah menuliskan komentarnya. 

Lanjutkan proses pemahaman artikel dengan 

mengevaluasi setiap bagiannya, serta menilai mampu atau 

tidaknya setiap informasi memenuhi tujuan penulisan 

artikel. Pastikan kita membuat pernyataan yang berfungsi 

merangkum hasil evaluasi, menyusun ulasan dengan 

format yang tepat, dan mencantumkan berbagai contoh 

spesifik yang mampu mendukung argumentasi kita. 
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Outline: 

 Pendahuluan (ringkasan karya tulis yang direview) 

 Pembahasan: kelemahan dari karya ilmiah tadi dan 

pendapat pengreview. 

 Kesimpulan dan Saran 

 

Materi Pokok 2:  
Prinsip-prinsip dan Teknik 
Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

 

A. Prinsip-prinsip Penulisan KaryaTulis Ilmiah 
 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah beberapa prinsip yang perlu 

kita ketahui adalah sebai berikut: 

1. Etika dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Etika bagi seorang penulis ilmiah adalah memasukkan nilai-

nilai moral dan tanggung jawab ketika menggunakan 

komunikasi ilmiah dengan tujuan-tujuan mulia. 

Beberapa landasan etika: 

a. Penulis ilmiah harus akurat dalam menulis, penulis 

ilmiah harus betul-betul seksama. 

b. Penulis ilmiah harus jujur dalam menulis. 

c. Penulis ilmiah harus menjunjung tinggi tanggung 

jawabnya; bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan. 

d. Penulis ilmiah tidak boleh mengganti fakta dengan 

dugaan. 

e. Penulis ilmiah tidak boleh menyembunyikan kebenaran 

dengan menggunakan dwimakna (ambiguitas). 

f. Penulis ilmiah tidak boleh menggunakan ide orang lain 

tanpa memberi keterangan secara jelas. Penulis ilmiah 

harus mencantumkan sumber informasi suatu gagasan. 

g. Penulis ilmiah tidak boleh melanggar hak cipta. 

h. Penulis ilmiah tidak boleh berbohong dengan mengacu 

data statistik. Penulis ilmiah yang memanipulasi data 

atau grafik, menggunakan uji statistik secara ceroboh 
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dan tidak tepat atau sengaja mengubah sampel 

dikatakan tidak etis. 

i. Penulis ilmiah tidak boleh memasukkan dugaan pribadi 

dalam laporannya. Penulis ilmiah yang kurang obyektif 

dalam tulisannya disebut tidak etis. 

 
2. Proses Berpikir Ilmiah 

a. Berpikir Deduktif 

Berpikir deduktif merupakan sebagian dari berpikir 

ilmiah. Logika deduktif merupakan salah satu unsur dari 

metode logiko-hipotetiko-verifikatif, dimana kita menarik 

kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-

pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran 

atas rasio. Hasil dari berpikir deduktif dapat digunakan 

untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara 

yang masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses 

keilmuan selanjutnya. 

 

b. Berpikir Induktif 

Proses berpikir induktif adalah kebalikan dari berpikir 

deduktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari 

pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju 

kesimpulan yang bersifat umum. 

 

Proses berpikir induktif dimulai dari fakta atau data 

khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau 

pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan 

empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik 

maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimulan 

yang bersifat umum. Menaik kesimpulan umum dari data 

khusus berdasarkan pengamatan tidak menggunakan 

rasio atau penalaran tetapi menggunakan cara lain, 

yakni menggeneralisasikan fakta melalui statistik. 
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c. Berpikir Ilmiah 

Berpikir ilmiah menggabungkan berpikir deduktif dengan 

berpikir induktif. Hipotesis diturunkan dari teori, 

kemudian diuji melalui verifikasi data secara empiris. 

Pengujian dengan jalan mengumpulkan dan 

menganalisa data yang relevan untuk menarik 

kesimpulan apakah hipotesis benar atau tidak. Cara 

berpikir seperti ini disebut metode logiko-hipotetiko-

verifikatif. 

 

Berpikir ilmiah menghasilkan metode ilmiah menempuh 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Merumuskan masalah 

Yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk 

dijawab. Pertanyaan yang diajukan hendaknya 

mengandung banyak kemungkinan jawabannya. 

2) Mengajukan hipotesis, yakni jawaban sementara 

atau dugaan jawaban dari pertanyaan diatas. Dalam 

menetapkan hipotesis kita harus berpaling kepada 

khasanah pengetahuan, artinya hipotesis diturunkan 

dari kajian teoritis penalaran deduktif. 

3) Verifikasi data, artinya mengumpulkan data secara 

empiris kemudian mengolah dan menganalisis data 

untuk menguji benar tidaknya hipotesis. Hipotesis 

yang telah teruji merupakan jawaban definitif dari 

pertanyaan yang diajukan. 

4) Menarik kesimpulan, artinya menentukan jawaban-

jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan 

atas dasar pembuktian atau pengujian secara 

empiris. Hipotesis yang tak teruji kebenarannya 

tetap harus disimpulkan dengan memberikan 

pertimbangan dan penjelasan faktor penyebabnya. 

Ada 2 faktor penyebab yang utama: 

 Kesalahan verifikasi: instrument kurang tepat, 

sumber data keliru, tehnik pengolahan data 

kurang tepat. 
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 Kekurang tajaman dalam menurunkan hipotesis 

atau bersumber pada teori yang belum mapan. 

 

Namun bila proses penurunan hipotesis telah 

terpenuhi dan verifikasi data telah memenuhi syarat, 

hipotesis tetap tidak terbukti kebenarannya dapat 

disimpulkan: tidak terdapat bukti-bukti yang kuat 

bahwa teori yang mendukung hipotesis dapat 

diaplikasikan dalam kondisi di tempat penelitian itu 

dilaksanakan. 

 

3. Tujuh Macam Sikap Ilmiah Yang Perlu Dimiliki: 

a) Sikap ingin tahu yang diwujudkan dengan selalu 

bertanya tentang berbagai hal, Apa? Mengapa? 

Bagaimana kalau diganti dengan komponen yang lain? 

b) Sikap kritis direalisasikan dengan selalu mencari 

informasi sebanyak-banyaknya, baik bertanya pada 

narasumber yang kompeten ataupun membaca. 

c) Sikap terbuka dinyatakan dengan selalu bersedia 

mendengarkan pendapat dan argumentasi orang lain. 

d) Sikap obyektif diperlihatkan dengan cara menyatakan 

apa adanya tanpa dibarengi oleh perasaan pribadi. 

e) Sikap rela menghargai karya orang lain yang diwujudkan 

dengan mengikuti dan menyatakan terima kasih atas 

karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya 

orisinal milik pengarang aslinya. 

f) Sikap berani mempertahankan kebenaran yang 

diwujudkan dengan membela fakta atas hasil 

penelitiannya. 

g) Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap 

futuristic yatu berpandangan jauh, mampu membuat 

hipotesis dan membuktikannya, bahkan mampu 

menyusun suatu teori baru. 

 

 

 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  | 16  

 

4. Syarat-syarat KaryaTulis Ilmiah 

Karya Tulis ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang 

berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai 

dengan sifat keilmuannya.  

 

Suatu karangan dikatakan ilmiah bila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a) Karangan ini berdasarkan hasil penelitian. 

b) Pembahasan masalahnya obyektif sesuai dengan fakta. 

c) Karangan itu mengandung masalah yang sedang 

dicarikan pemecahannya. 

d) Baik dalam penyajian maupun dalam pemecahan 

masalah digunakan metode tertentu. 

e) Bahasa yang digunakan lengkap, terperinci, teratur dan 

cermat. 

f) Bahasa yang digunakan hendaklah benar, jelas, ringkas 

dan tepat sehingga tidak terbuka kemungkinan bagi 

pembaca untuk salah tafsir. 

 

Melihat syarat-syarat diatas, seorang penulis karya ilmiah 

hendaklah memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam 

bidang: 

a) Masalah yang sedang diteliti. 

b) Metode penelitian yang digunakan. 

c) Teknis menulis karangan ilmiah. 

d) Penguasaan bahasa yang baik. 

 

B. Teknik Penulisan Karya Ilmiah 

1. Tahap-tahap Penulisan Karya Ilmiah: 

a. Tahap persiapan 

1) Pemilihan topik/ masalah dan merumuskan masalah 

penelitian yang didefinisikan dengan jelas keluasan 

dan kedalamannya. 

2) Studi pustaka untuk melihat apakah sudah ada 

penelitian serupa yang pernah dilakukan. 
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3) Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan 

sementara tentang suatu fenomena tertentu yang 

akan diteliti. 

4) Pembuatan kerangka penulisan. 

 

b. Tahap pengumpulan data: 

Langkah pertama yang harus ditempuh dalam 

pengumpulan data adalah mencari informasi dari 

kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya 

dengan judul garapan. Disamping itu penyusun juga 

dapat memulai terjun ke lapangan: tetapi ingat sebelum 

terjun mintalah izin pada tuan rumah, baik pemda 

ataupun perusahaan, bila anda akan meneliti di 

perusahaan. 

 

c. Tahapan pengorganisasian: 

Data yang sudah terkumpul diseleksi dan diorganisir, 

dan digolongkan menurut jenis, sifat dan bentuknya. 

Data di olah dan dianalisis dengan teknik-teknik yang 

sudah ditentukan. Jika penelitian bersifat kuantitatif, 

data diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. 

 

d. Tahap penyuntingan: 

Disini konsep diperiksa mencakup pemeriksaan isi karya 

ilmiahnya, cara penyajian dan bahasa yang digunakan. 

 

e. Tahap penyajian/pelaporan 

Dalam mengetik naskah hendaknya diperhatikan segi 

kerapihan dan kebersihan, perhatikan juga tata letak 

unsur-unsur dalam karya ilmiah, baik di kulit luar 

maupun didalam (daftar isi, daftar puska, halaman, dll). 

 

2. Bahasa dalam Karya Tulis Ilmiah 

a. Ejaan Resmi Karya Tulis Ilmiah 

Sejak tanggal 17 Agustus 1972 ejaan yang dipakai 

adalah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 
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Ciri-ciri EYD: 

 Perubahan j, y, dj menjadi j, nj menjadi ny, ch 

menjadi kh, tj menjadi c, sj menjadi sy. 

 Kata ulang harus ditulis dengan tanda hubung. 

 Kata majemuk ditulis terpisah tanpa tanda hubung. 

 Kata ganti ku, mu, kau dan nya ditulis digabungkan 

dengan kata yang mengikutinya. 

 Depan did an ke ditulis terpisah. 

 Kata si dan sang ditulis terpisah. 

 Partikel per yang berarti tiap-tiap, mulai, demi ditulis 

terpisah. 

 

b. Penulisan Singkatan dan Akronim 

Singkatan: 

Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri 

atas satu huruf atau lebih. 

 Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan 

atau pangkat diikuti dengan tanda titik. 

 Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama 

dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata 

ditulis dengan huruf besar dan tidak diikuti dengan 

tanda titik. 

 Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau 

lebih diikuti satu tanda titik. 

 Lambung kimia, singkatan satuan ukruan, takaran, 

timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 

 

Akronim: 

Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf 

awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan 

suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai 

sebagai kata. 

Penulisan akronim nama diri yang merupakan gabungan 

huruf awal deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf 

besar, misalnya: LAN, SIM. 
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Penulisan akronim nama diri yang berupa gabungan 

suku kata gabungan huruf dan suku kata dari deret kata 

ditulis dengan huruf awal Huruf Besar, misalnya: 

Litbang, Bapelkes, Puskesmas, Deplu. Penulisan 

akronim, yang bukan nama diri yang berupa gabungan 

huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata 

dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, 

misalnya: pemilu, rapim, pimpro, tiang. 

 

Jika dianggap perlu membentuk akronim, 

hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut: 

 Jumlah suku kata akronim jangan melebihi 

jumlah suku kata yang lazim pada kata 

Indonesia. 

 Akronim dibentuk dengan mengindahkan 

keserasian kombinasi vocal dan konsonan yang 

sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. 

 

c. Penulisan Angka dan Lambang 

 Angka digunakan untuk menyatakan lambang 

bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim 

digunakan angka arab atau angka Romawi. 

 Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran 

panjang, berat, luas dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) 

nilai uang dan (iv) kuantitas. 

 Angka lazim digunakan untuk melambangkan nomor 

jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. 

 Angka digunakan juga untuk menomori bagian 

karangan dan ayat kitab suci. 

 Menulis lambang bilangan dengan huruf, misalnya: 

Dua puluh  20 

Sepertiga 1/3 

 Menulis lambang bilangan tingkat dapat dilakukan 

dengan cara yang berikut misalnya: 

Hamengku Buwono I 
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 Menulis lambang bilangan yang mendapat akhiran- 

an mengikuti cara yang berikut, misalnya: 

Tahun ’90-an 

 Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 

satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika 

beberapa lambang bilangan digunakan secara 

berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. 

 Penulisan lambang bilangan pada awal kalimat 

harus dengan huruf. 

 Penulisan angka yang menunjukkan bilangan utuh 

yang besar dieja sebagian supaya lebih mudah 

dibaca. 

 Penulisan bilangan tidak perlu dengan angka dan 

huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam 

dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. 

 Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan 

huruf, menulisnya harus tepat. 

 

d. Penulisan Kutipan 

Menyisipkan kutipan dalam sebuah karangan ilmiah 

diizinkan sepanjang mengikuti etika dan aturan yang 

berlaku. Tidak jarang pendapat, konsep dan hasil 

penelitian dikutip kembali untuk dibahas, ditelaah, 

dikritik atau diperkuat. Dengan kutipan sebuah tulisan 

akan terkait dengan penemuan-penemuan atau teori-

teori yang ada. Namun perlu diingat, kita mengutip 

apabila diperlukan. 

 

Kutipan Langsung: 

Kutipan langsung merupakan pernyataan yang kita tulis 

dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami 

perubahan sedikitpun. Bahan yang kita kutip harus 

direproduksi tepat seperti apa adanya sesuai sumber, 

termasuk ejaan, tanda-tanda baca dan sebagainya. 
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Kutipan langsung kadang-kadang memang diperlukan 

dengan tujuan untuk mempertahankan keaslian 

pernyataan itu. Seseorang mungkin membuat 

pernyataan otentik, yang bila disalin ke dalam bentuk 

pernyataan yang lain akan kehilangan keotentikannya.  

 

Kutipan langsung tidak dapat dihindari mengenai hal-hal 

berikut: 

 Mengutip peraturan-peraturan hukum, undang-

undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga 

dan sebagainya. 

 Mengutip peribahasa, sajak, dialog drama. 

 Mengutip beberapa landasan pikiran yang 

dinyatakan dalam kata-kata yang sudah pasti. 

 Mengitup statement ilmiah dan mengutip ayat-ayat 

dari kita suci. 

 

Kutipan Tidak Langsung: 

Seorang ilmuwan dituntut untuk mampu menyatakan 

pendapat orang lain dalam bahasa ilmuwan sendiri. 

Kutipan tidak langsung merupakan pengungkapan 

kembali maksud penulis dengan kata-katanya sendiri; 

jadi yang dikutip hanyalah pokok-pokok pikiran, atau 

ringkasan dan kesimpulan dari sebuah tulisan, 

kemudian dinyatakan dengan bahasanya sendiri. 

 

Mengutip dari Kutipan: 

Mengutip dari kutipan harus dihindari, tetapi dalam 

keadaan terpaksa, misalnya sulit menemukan sumber 

aslinya, mengutip dari kutipan bukanlah suatu 

pelanggaran. Apabila seorang penulis mengutip dari 

kutipan, ia harus bertanggung jawab terhadap ketidak 

tepatan dan ketidak telitian kutipan yang dikutip. Selain 

itu pengutip wajib mencantumkan dalam catatan kaki 

bahwa itu mengutip sumber itu dari sumber lain. Kedua 
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sumber itu dituliskan dalam catatan kaki dengan 

dibubuhi keterangan “dikutip dara”. 

 

e. Kesalahan-kesalahan Umum dalam Menulis Karya 

Tulis Ilmiah 

a. Menulis kalimat yang tidak utuh. 

b. Menulis kalimat yang rancu. 

c. Kesalahan urutan kata. 

d. Kesalahan pemakaian kata dan ungkapan 

penghubung. 

e. Kesalahan pemakaian kata depan. 

f. Kesalahan pemakaian bentuk kata. 

g. Kesalahan penyerapan istilah. 

 

Materi Pokok 3:  

Langkah-langkah Penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 

 

Dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah yang baik, 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

A. Pemilihan Topik 

Dalam pemilihan topik, Keraf menyatakan, penyusun karya 

ilmiah lebih bak menulis sesuatu yang menarik perhatian 

dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan: 

1. Topik yang dipilih berada disekitar kita, baik disekitar 

pengalaman kita maupun pengetahuan yang kita kuasai. 

2. Topik yang dipilih hendaknya yang paling menarik 

perhatian kita. 

3. Topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang 

sempit dan terbatas. Hindari pokok masalah yang 

menyeret anda pada pengumpulan informasi yang 

beraneka ragam. 

4. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang obyektif. 

Hindari topik yang bersifat subyektif, seperti kesenangan 

atau angan-angan anda. 
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5. Topik yang dipilih harus anda ketahui prinsip-prinsip 

ilmiahnya walaupun serba sedikit. Artinya topik yang dipilih 

jangan hal baru bagi anda. 

6. Topik yang dipilih harus memilih sumber acuan, memiliki 

bahasa kepustakaan yang akan memberikan informasi 

tentang pokok masalah yang akan ditulis. Sumber 

kepustakaan dapat berupa buku, majalah, surat kabar, 

brosur, surat keputusan, situs web atau undang-undang. 

 

B. Pemilihan Judul KaryaTulis Ilmiah 

Judul karya tulis ilmiah yang baik mempunyai ciri-ciri: 

1. Bersifat langsung, cakupannya terbatas. 

2. Mencerminkan isi. 

3. Mencakup permasalahan atau variable yang akan 

diuraikan. 

4. Dapat mempunyai sub judul (anak judul). 

5. Singkat, menarik dan jelas. 

6. Berbentuk frase, bukan berbentuk kalimat. 

7. Ditulis dengan huruf capital seluruhnya atau capital di 

setiap awal kata, kecuali kata depan dan tanpa tanda titik. 

 

Sebelum memperoleh judul yang tepat, kita dapat membuat 

beberapa judul tentative sampai kita menemukan judul yang 

paling sesuai dengan topik yang kita bahasa 

Contoh: 

Kesalahan Bahasa Penyiar di Stasiun RCTI (judul) 

Bahasa Indonesia Penyiar di Stasiun RCTI (judul) Perlukah 

dibenahi? (sub judul) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut  | 24  

 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah secara garis besar 

yaitu: 

 

Halaman Judul 

Lembar Pengesahan 

Kata pengantar 

Abstraksi 

Daftar isi 

Daftar tabel (bila ada) 

Daftar lampiran (bila ada) 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

 Rumusan masalah 

 Tujuan penulisan 

 Manfaat penulisan 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Rancangan Penelitian 

 Populasi dan Sampel 

 Teknik Pengumpulan Data 

 Prosedur Penelitian 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 (Sub bab disesuaikan dengan butir-butir 

pertanyaan dalam masalah) 

 

BAB V PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Saran 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran (instrumen, paparan data, biodata dan foto) 

https://www.dosenpendidikan.co.id/wp-content/uploads/2018/11/karya-tulis-2.jpg
https://www.dosenpendidikan.co.id/wp-content/uploads/2018/11/karya-tulis-2.jpg
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C. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

1. Contoh – contoh Standar Penulisan Karya Tulis Ilmiah  

a. Format Tulisan Ilmiah  

Karya tulis ilmiah memiliki format yang pada umumnya 

terdiri dari:  

• Judul  

Judul ditulis sesingkat mungkin dan mendeskripsikan isi 

karya tulis. Sebaiknya kita menghilangkan penggunaan 

kata-kata seperti ‘Suatu Kajian tentang ….’, “Penelitian 

tentang …’, ‘Pengamatan tentang,,,’,dan sebagainya. 

Penulisan judul juga ditujukan untuk menarik perhatian 

pembaca.  

• Abstrak  

Abstrak yang dipersiapkan dengan baik harus 

memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi isi karya 

tulis secara cepat dan akurat. Hal ini juga memudahkan 

pembaca untuk menentukan relevansi karya tulis 

tersebut dengan minatnya sehingga pembaca pada 

akhirnya mengambil keputusan untuk membaca tulisan 

tersebut atau tidak. Abstrak harus secara jelas 

menyatakan tujuan utama dan ruang lingkup penelitian 

yang pada hakikatnya merupakan penjabaran judul di 

halaman muka. Abstrak juga harus dengan tepat 

meringkas hasil dan kesimpulan utama penelitian. 

Sebaiknya abstrak tidak mencakup rincian metode yang 

digunakan dalam penelitian kecuali jika penelitian 

tersebut terkait dengan topik metodologi. Oleh karena 

sifatnya yang ringkas, penggunaan kata dalam abstrak 

sangatyakni berkisar antara 100 hingga 250 kata. 

Informasi yang telah tersampaikan dalam judul, 

sebaiknya jangan diulang kembali dalam abstrak. 

Upayakan untuk tidak mencantumkan referensi dan 

tabel atau gambar dalam abstrak. Penggunaan 

singkatan atau akronim juga harus dihindari meskipun 

mungkin hal tersebut tercantum dalam karya tulis.  
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• Pendahuluan  

• Tinjauan pustaka  

• Metodologi  

• Hasil dan Pembahasan  

• Kesimpulan  

• Daftar Pustaka  

 

Istilah pasti yang terdapat dalam subjudul bisa beragam, 

tetapi karya tulis ilmiah pada umumnya mempunyai 

tampilan luar yang sama. Bentuk karya tulis dengan 

standar universal memudahkan pembaca untuk 

menemukan informasi yang ia cari.  

 

b. Alur menentukan Masalah 

 

 
Gambar. 1 

 

Keterangan Gambar.1 : 

 
Menentukan sebuah permasalahan, tentu kita juga akan 

menentukan variabel-variabel yang terkait dalam sebuah 

permasalahan yang akan kita angkat. 

Permasalahan, sebuah permasalahan timbul akibat adanya 

hambatan dalam memperoleh atau mencapai tujuan, ini 

yang di maksud dalam alur Jarak antara yg diharapkan 

dengan realita 
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Apabila harapan yang ingin kita raih dan ternyata hasil yang 

kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan yang 

sebelumnya kita pasang tinggi, berarti kita sedang 

mengalami sebuah permasalahan. Jika melihat hal ini, pasti 

semua orang pernah mengalami sebuah permasalahan dan 

berusaha mencari sebuah solusi dari permasalahan yang 

sedang dihadapi.  

Namun, permasalahan yang terjadi dalam 

sebuah penelitian itu tidak sama halnya dengan 

permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-

hari, ini maksud alur karakteristik masalah penelitian 1) 

Dirasakan orang dalam suatu bidang, 2) sering muncul dan 

ditemui peneliti, 3) dapat di ukur dengan alat / instrumen. 

Terlepas dari itu semua ada hal penting yang mungkin 

seringkali disepelekan oleh setiap orang dalam melakakukan 

sebuah penelitian. Menemukan sebuah masalah dalam 

penelitian itu bisa dibilang gampang-gampang susah, ini 

yang di maksud dalam alur Kesulitaan yg dirasakan 

seseorang, sehingga menghalangi tercapainya tujuan. 

Terkadang kita menemukan sebuah masalah tetapi kita tidak 

tahu harus memulainya darimana. Ada juga yang 

mengeluhkan sulitnya dalam melakukan penelitian karena 

tidak bisa mengambil variabel control maupun bebas dari 

masalah yang sedang kita angkat menjadi sebuah penelitian, 

ini yang di maksud Sesuatu yang menghalangi tercapainya 

penelitian. 

Jika kita bisa jeli dalam melihat situasi, menentukan 

permasalahan sebenarnya merupakan hal yang mudah 

untuk dilakukan kemudian ditindaklanjuti, ini yang dimaksud 

dengan, ketajaman pikir sangat perlu utk menemukan 

masalah. 

Sebuah permasalah yang baik dalam sebuah penelitian 

memiliki beberapa kriteria, diantaranya:1) Dirasakan orang 

https://www.eurekapendidikan.com/2014/10/pengertian-dan-hakikat-penelitian.html
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dalam suatu bidang, 2) sering muncul & ditemui peneliti, 3) 

dapat di ukur dengan alat / instrumen 

1). Maksudnya disini, sebuah permasalahan yang diangkat 

itu nantinya berguna bagi masyarakat jika pada ujung 

penelitian permasalahan tersebut dapat terpecahkan  

2). Memiliki fisibilitas yang jelas dan tidak menimbulkan 

perspektif ganda bagi peneliti dan bagi calon pembaca 

hasil penelitian. Maksudnya disni masalah tersebut 

haruslah dapat terpecahkan meskipun tidak semua 

permasalahan dalam sebuah penelitian itu dapat 

terpecahkan, namun pada intinya sudah mengarah pada 

sebuah pemecahan masalah dari permasalah yang 

diangkat.  

Mengangkat permasalahan dalam sebuah penelitian ada 

pertimbangan yang harus dijadikan dasar agar tidak asal-

asalan dalam mengangkat sebuah permasalahan 

penelitian. Menurut Nasution, (2009) ada beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam bagi para calon 

peneliti dalam mengangkat permasalahan penelitian 

diantaranya : 

a) Apakah masalah itu menarik atau sesuatu yang baru 

dan menimbulkan rasa ingin tahu pada calon peneliti?  

b) Apakah permasalahan itu sesuai dengan kemampuan 

dasar peneliti, latar belakang dan jurusan pendidikan 

peneliti?  

c) Apakah dengan menggunakan metode-metode 

tertentu, data yang diperlukan dapat dikumpulkan?  

d) Apakah pembiayaannya dapat ditanggung sendiri 

oleh peneliti?  

e) Apakah ada bahaya yang terkandung dalam 

permasalahan yang akan diangkat?  

f) Apakah peneliti dapat menyelesaikan permasalahan 

yang diangkat sesuai dengan waktu yang tersedia? 

Hal-hal yang perlu diperhatikan: 
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a) Rumusan masalah singkat, bermakna, dalam bentuk 

pertanyaan 

b) Jelas, konkrit, explisit 

c) Operasional, jelas variabelnya serta sub- variabelnya 

d) Mampu memberikan petunjuk tentang hubungannya 

dengan pengumpul data 

e) Rumusan masalah dibatasi sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang tegas 

 

Syarat perumusan masalah: 

a) Feasible – memungkinkan untuk diteliti 

b) Clear, ditulis dalam kalimat yang jelas, sederhana, 

mudah dipahami 

c) Signifikant, memberikan sumbangan yang berarti 

bagi ilmu pengetahuan 

d) Ethic, harus dapat dipecahkan tanpa mengganggu 

lingkungan. 

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

sebuah permasalahan dikaitkan dengan dunia 

kesehatan terkait dengan jabatan fungsional bidan 

diantaranya:  

a) Masalah yang diangkat hendaknya sesuai dengan 

konsep dasar dalam kebidanan.  

b) Masalah yang diangkat dapat mengembangkan atau 

bahkan memperluas cara mengetes suatu teori yang 

sudah ada atau bahkan dapat membuat sebuah teori 

baru yang berkaitan dengan teori sebelumnya  

c) Masalah yang diambil dapat memberi sumbangan 

terhadap perkembangan metode dalam penelitian, 

dengan menemukan instrumen baru misalnya  

d) Masalah yang diangkat hendaknya menggunakan 

konsep-konsep teori yang sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan.  

e) Masalah yang diangkat hendaknya dituangkan dalam 

desain penelitian yang jelas. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

a) Rumusan masalah singkat, bermakna, dalam bentuk 

pertanyaan 

b) Jelas, konkrit, explisit 

c) Operasional, jelas variabelnya serta sub- 

variabelnya 

d) Mampu memberikan petunjuk tentang hubungannya 

dengan pengumpul data 

e) Rumusan masalah dibatasi sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang tegas 

 

Syarat perumusan masalah: 

a) Feasible – memungkinkan untuk diteliti 

b) Clear, ditulis dalam kalimat yang jelas, sederhana, 

mudah dipahami 

c) Significant, memberikan sumbangan yang berarti 

bagi ilmu pengetahuan 

d) Ethic, harus dapat dipecahkan tanpa mengganggu 

lingkungan 

 

2. Beberapa Contoh cara penulisan Jenis Karya/Tulis 

Ilmiah 

a) Artikel 

Langkah-langkah menulis artikel 

(1) Tentukan Tema. Tema tulisan Anda harus spesifik. 

... 

(2) Rumuskan ide pokok atau masalah. Nah, ini bisa 

menggunakan outline atau rangka ide pokok per 

paragrafnya. ... 

(3) Buatlah Kesimpulan. Kesimpulan bikinnya mudah. ... 

(4) Unsur 5W+1H. – What: Apa persoalannya. ... 

(5) Sesuai Fakta. ... 

(6) Jangan Menyinggung Personal atau Kelompok. 

 

b) Buku bentuk SOP/Pedoman 
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(1) Kumpulkan buku- buku yang terkait dengan 

penyusunan SOP. 

(2) Kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, sebelum 

menuliskan panduan, harus mengenal tugas terkait 

dengan baik. 

(3)  Siapkan semua peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan  

(4) Susun sesuai urutan penggunaannya.     

 

c)  Makalah 

   Penulisan Makalah Ilmiah 

(1) Makalah hasil berpikir deduktif 

Pada hakikatnya, makalah ilmiah adalah tulisan 

yang membahas atau memecahkan suatu 

masalah atas dasar kajian teori dari khazanah ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, penulis makalah 

harus mempelajari terlebih dulu permasalahannya 

dari sudut keilmuan. Teori, konsep, prinsip, 

hukum, postulat dan asumsi-asumsi dari keilmuan 

yang relevan dengan masalah yang akan dibahas 

harus dikuasai dan diketahui dengan baik. 

Penulisan makalah terdiri dari: 

 Latar belakang 

 Permasalahan dan Hipotesis 

 Pembahasan masalah 

 Kesimpulan 

 Saran 

 Daftar pustaka 

 

(2) Makalah hasil berpikir induktif 

Makalah yang dibuat atas dasar berpikir induktif 

dilakukan melalui pendeskripsian gejala dan 

peristiwa berdasarkan pengamatan di lapangan. 

Apa yang ditulis adalah fakta, gejala atau keadilan 

yang diamatinya di lapangan, kemudian diberi 
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komentar dan pembahasan berdasarkan teori-

teori yang berkaitan dengan hal yang diamatinya. 

 

Sistematika makalah sebagai berikut: 

 Judul 

 Latar belakang 

 Permasalahan 

 Kesimpulan 

 Saran 

 Daftar pustaka 

(3) Makalah hasil berpikir ilmiah 

Makalah hasil berpikir ilmiah adalah tulisan yang 

memaparkan proses dan hasil penelitian. Dengan 

demikian makalah berupa rangkuman suatu 

laporan   hasil penelitian atau rangkuman skripsi, 

tesis, disertasi ditambah komentar-komentar 

penulis makalah, baik terhadap metodologi yang 

digunakan maupun terhadap hasil yang 

diperolehnya. Makalah ini bisa berupa rangkuman 

laporan hasil penelitian sendiri, bisa pula dari 

laporan hasil penelitian orang lain. 

 

Sistematika makalah: 

 Judul 

 Kata pengantar (ditulis oleh penyusun 

makalah) 

 Permasalahan 

 Kerangka pemikiran dan hipotesis 

 Metodologi penelitian 

 Hasil-hasil penelitian 

 Kesimpulan dan saran 

 Pembahasan kajian penulis makalah 

terhadap proses dan hasil-hasil penelitian 

yang dirangkumkan di atas. 
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Kajian dapat mengemukakan beberapa 

kelemahan   dan keuntungan temuan dari 

penelitian ini, kemungkinan 

pemanfaatannya, keterbatasannya, masalah 

yang muncul untuk dikaji dan diteliti lebih 

lanjut.  

 

d) Paper Review 

Gambar. 2 

Keterangan Gambar 2 

Untuk melakukan paper review, ada 4 poin yang harus 

dapat ditemukan untuk menunjukkan bahwa kita telah 

memahami isi dari karya tulis ilmiah tersebut: 

(1) Identifikasi masalah 

masalah apa yang diangkat oleh penulis sehingga 

penulis perlu memberitahukannya lewat karya 

tulisnya? 

(2) Solusi yang ditawarkan 

solusi apa yang ditawarkan penulis untuk menjawab 

masalah? 

(3) Metode yang digunakan 

metode apa yang digunakan penulis untuk dapat 

memberikan solusi yang ditawarkan? 

(4) Peluang pengembangan penelitian lanjut 

(5) Selanjutnya, ke-empat point tersebut dituangkan ke 

dalam tulisan dengan format yang dapat dipilih sesuai 

kebutuhan. 

Beberapa catatan dalam menuangkan 4 point: 
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(1) Untuk judul (title) dari paper review, biasanya 

menggunakan judul baru dengan format: 

“A Review on ………” (titik2 diisi dengan judul asli dari 

paper yg di-review) 

(6) Untuk abstrak, gunakan kalimat sendiri yang 

menggambarkan isi dari paper review 

(7) Referensi, gunakan paper yang anda review, beserta 

beberapa paper atau text book lain yang digunakan 

setelah tulisan selesai, jangan lupa untuk 

menguploadnya ke Internet, bisa melalui blog atau 

media lainnya.  
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IX. LAMPIRAN  

PANDUAN  
PRAKTIK PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI 

BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN 
MULUT 

 
TUJUAN 

Setelah melakukan praktik penyusunan karya tulis ilmiah, 

peserta mampu menyusun karya tulis ilmiah di Bidang 

Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut . 

 BAHAN DAN ALAT: 

1. Data Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 

2. Data bersumber Journal ilmiah terkait rancangan topik KTI 

3. Laptop 

 

LANGKAH-LANGKAH 

1. Fasilitator menjelaskan penugasan penyusunan karya tulis 

ilmiah di Bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan 

Mulut (5 menit) 

2. Fasilitator meminta setiap peserta untuk menyusun karya 

tulis ilmiah berdasarkan data yang dibawa dari instansi 

masing-masing. Peserta diberi kebebasan memilih bentuk 

karya tulis ilmiah yang akan disusun (artikel, naskah atau 

makalah) 

3. Peserta diminta menyusun karya tulis ilmiah, minimal 

sampai draf artikel, naskah atau makalah. Peserta bisa 

bekerja secara individu maupun dalam kelompok dengan 

output individu (180 menit) 

4. Fasilitator meminta 3 orang peserta untuk presentasi karya 

tulis ilmiahnya @ 15 menit (45 menit) 

5. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta lain untuk 

memberi masukan (30 menit) 

6. Fasilitator memberi klarifikasi dan pembulatan (10 menit).     

 

 WAKTU: 270 menit (6 JPL) 
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Penilaian Karya Tulis Ilmiah 

KATEGORI 
60 – 70 

(KURANG) 
71 – 80  

(CUKUP) 
81 – 90 
(BAIK) 

91 – 100 
(BAIK 

SEKALI) 
NILAI BOBOT 

NILAI 
BOBOT 

1. Sistimatika 
Penulisan 

Hanya isi 
saja 

Hanya 
terdapat 2 
komponen 
dari 
sistimatika 
penulisan 
(Pendahulu
an + isi atau 
isi + 
penutup) 

 Memenuhi 
semua 
sistematika 
penulisan 

 Proporsi antar 
komponen 
tidak sesuai 

 Memenuhi 
semua 
sistematika 
penulisan 

 Proporsi 
antar 
komponen 
sesuai 

 1  

2. Isi : 
Kesesuaian 

Tidak ada 
yang sesuai 
dengan 
esensi buku 

Satu point 
sesuai 
dengan 
esensi buku 

Dua point 
(pendahuluan, 
isi atau isi dan 
penutup) 

Ketiga 
komponen 
(pendahulu
an, isi, dan 
penutup) 
sesuai 
dengan 
buku 

 3  

3. Bahasa 
a. Kesesuaian 

dengan 
tatabahasa 
dan kaidah 
Bahasa 
Indonesia 

b. Penulisan 
bahasa 
asing 

 
50 – 60% 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
bahasa 
 
50 – 60% 
sesuai 
dengan 
penulisan 
bahasa 
asing 

 
61 – 75% 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
bahasa 
 
61 – 75% 
sesuai 
dengan 
penulisan 
bahasa 
asing 

 
76 – 85% 
sesuai dengan 
ketentuan 
bahasa 
 
 
76 – 85% 
sesuai dengan 
penulisan 
bahasa asing 

 
86 – 100% 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
bahasa 
 
86 – 100% 
sesuai 
dengan 
penulisan 
bahasa 
asing 

 2  

4. Konsistensi 
idea 
penulisan 
a. Konsistensi 

dalam 
komponen 

b. Konsistensi 
antar 

komponen 

 
 
Tidak ada 
konsistensi 
dalam 
koponen 
 
Tidak ada 

konsistensi 
antar 
komponen 

 
 
Konsistensi 
dalam 1 
komponen 
 
 
Konsistensi 

antar 1 
komponen 

 
 
Konsistensi 
dalam 2 
komponen 
(pendahuluan 
& isi atau isi + 
penutup) 

Konsistensi 
antar 2 
komponen 
(pendahuluan 
& isi atau isi + 
penutup) 

 
 
Konsistensi 
dalam 2 
komponen 
(pendahulu
an isi, 
penutup) 

Konsistensi 
antar 3 
komponen 
(pendahulu
an, isi,  
penutup) 

 3  

5. Ketentuan 
penulisan  

a. Jumlah 
halaman 
minimal 5 
halaman 

b. Spasi 1,5  
c. Jenis huruf 

arial/times 
new roman 
size 12 

d. Tidak 
pernah 
diterbitkan 
di forum/ 
media 
cetak lain 

 
 
Sesuai 
dengan 1 
point saja 

 
 
Sesuai 
dengan 2 
point  

 
 
Sesuai 
dengan 3 
point 

 
 
Sesuai 
dengan 4 
point 

 1  

TOTAL 
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I. DESRIPSI SINGKAT 

Mata pelatihan ini membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi, hak dan kewajiban 

peserta uji kompetensi, persiapan peserta uji kompetensi jabatan fungsional Terapis Gigi 

dan Mulut. 

 

II. HASIL BELAJAR DAN INDIKATOR HASIL BELAJAR 

A. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menyusun kelengkapan uji 

kompetensi jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut. 

B. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 

1. Menjelaskan penyelenggaraan Uji kompetensi 

2. Menjelaskan hak dan kewajiban peserta Uji kompetensi 

3. Menyusun kelengkapan uji kompetensi 

 

III. MATERI POKOK DAN SUB POKOK  

Materi Pokok 1.  

Penyelenggaraan Uji kompetensi 

Sub Materi Pokok: 

a. Penyelenggara 

b. Metode  

c. Mekanisme 

Materi Pokok 2.  

Hak dan kewajiban Peserta Uji kompetensi 

Sub Materi Pokok: 

a. Hak 

b. Kewajiban 

Materi Pokok 3.  

Kelengkapan Uji Kompetensi 

Sub Materi Pokok: 

a. Kisi-kisi materi uji  

b. Penilaian 

c. Aplikasi E-Ukom 

 

IV. METODE BELAJAR 

A. Ceramah Interaktif 

B. Tanya jawab 
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C. Pemutaran Video 

D. Latihan persiapan uji kompetensi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut 

E. Latihan aplikasi E-Ukom 

 

 
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 

A. Bahan tayang 

B. Modul 

C. Laptop 

D. LCD 

E. Video 

F. Panduan latihan persiapan uji kompetensi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut 

G. Panduan latihan aplikasi E-Ukom 

H. Aplikasi E-Ukom 

 
VI.  LANGKAH- LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Sesi 1 :  

Pengkondisian Peserta 

Langkah Proses Pembelajaran sebagai berikut : 

 Fasilitator menyapa peserta dan memperkenalkan diri 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan bahan tayangan 

 Melakukan apresepsi tentang materi yang akan dibahas dengan metode curah 

pendapat atau meminta beberapa peserta/relawan untuk menjawabnya 

Sesi 2:  

Pembahasan per Mata Pelatihan 

1. Fasilitator menjelaskan tentang uji kompetensi jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab dan mengajak 

peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses pembelajaran. 

2. Fasilitator menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta uji kompetensi 

menggunakan bahan tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab dan mengajak 

peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses pembelajaran. 

3. Fasilitator menjelaskan tentang kelengkapan uji kompetensi menggunakan bahan 

tayangan, dengan metode ceramah, tanya jawab, pemutaran video dan mengajak 

peserta untuk berpartisipasi serta berinteraksi dalam proses pembelajaran 

 

VII. URAIAN MATERI 

Materi Pokok 1.  
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Penyelenggaraan Uji kompetensi 

Penyelenggara uji kompetensi adalah instansi pemerintah pengguna Jabatan 

Fungsional Kesehatan di Pusat dan di Daerah yang dipimpin oleh sekurang-kurangnya 

pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat yang setara dan mempunyai tugas, fungsi 

dan/atau wewenang dalam merencanakan dan menyelenggarakan uji kompetensi 

jabatan fungsional kesehatan di instansi masing-masing setelah mendapatkan 

akreditasi penyelenggaraan uji dari Kementerian Kesehatan.  

Tugas Organisasi penyelenggara uji kompetensi meliputi : 

1) Pusat yang membidangi pengembangan jabatan fungsional adalah unit kerja 

yang membidangi pengembangan jabatan fungsional kesehatan di 

Kementerian Kesehatan, yang tugasnya meliputi : 

a. menyusun regulasi uji kompetensi; 

b. menyusun perencanaan penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional; 

c. mengarahkan instansi penyelenggara dalam penyelenggaraan uji 

kompetensi; 

d. menjadi koordinator penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional;  

e. mensosialisasikan kebijakan uji kompetensi secara berkesinambungan;  

f. memberikan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi kepada instansi 

pelaksana uji; 

g. melakukan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional 

kesehatan; 

h. memberikan sertifikat akreditasi; 

i. memberikan nomor sertifikat kepada peserta yang telah dinyatakan lulus; 

j. membuat dan mengembangkan sistem informasi terkait uji kompetensi; dan 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi. 

l. Unit Pembina adalah unit kerja yang membina jabatan fungsional, dikaitkan 

dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian 

Kesehatan, yang tugasnya meliputi : 

a) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan uji kompetensi secara 

nasional terhadap jabatan fungsional yang menjadi binaannya; 

b) membentuk tim penguji dan tim pelaksana uji; 

c) menunjuk dan menetapkan admin E-Ukom di masing-masing Unit 

Pembina; 

d) memfasilitasi penyelenggaraan uji; 

e) menerbitkan sertifikat uji kompetensi untuk pejabat fungsional yang diuji 

di tingkat unit pembina; 
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f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan uji 

kompetensi; 

g) berkoordinasi dengan pusat yang membidangi pengembangan jabatan 

fungsional kesehatan. 

h) Instansi pemerintah sebagai instansi pengguna pejabat fungsional 

kesehatan terdiri dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian 

Kesehatan, Unit yang membidangi jabatan fungsional kesehatan, 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian selain Kementerian 

Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, Instansi pemerintah lainnya dan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang dipimpin oleh sekurang – kurangnya pejabat pimpinan 

tinggi pratama atau pejabat yang setara. 

Instansi pemerintah sebagai instansi pengguna pejabat fungsional kesehatan 

memiliki tugas : 

a. identifikasi peserta uji kompetensi; 

b. membentuk dan menetapkan tim penguji dan tim pelaksana uji;  

c. menunjuk dan menetapkan admin E-Ukom; 

d. membuat rencana penyelenggaraan uji kompetensi; 

e. membuat surat pengajuan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi; 

f. melakukan persiapan penyelenggaraan uji kompetensi;  

g. memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi; 

h. menerbitkan sertifikat uji kompetensi untuk pejabat fungsional yang diuji 

sesuai dengan nomor sertifikat yang diberikan dari Pusat Peningkatan Mutu 

SDM Kesehatan,  

i. melakukan pencatatan dan pelaporan;  

j. membuat berita acara pelaksanaan (BAP) seperti contoh sebagaimana 

tercantum dalam formulir peraturan ini; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan uji 

kompetensi. 

1. Metode uji 

Metode uji kompetensi dapat berupa portofolio, uji tulis, uji lisan dan uji praktik. 

Uji portofolio dan uji lisan merupakan metode wajib dalam pelaksanaan uji 

kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Metode uji tulis, dan uji praktik 

merupakan metode uji pilihan. 

a. Portofolio 

Portofolio merupakan laporan lengkap segala aktifitas seseorang yang 

masing masing. Penilaian portofolio merupakan suatu metode penilaian yang 
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berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara 

sistematik atas dilakukannya yang menunjukan kecakapan pejabat fungsional 

kesehatan dalam bidangnya hasil pekerjaan seseorang. Portofolio digunakan 

sebagai salah satu cara penilaian yang mampu mengungkap pencapaian 

kompetensi dan standar kompetensi setiap pejabat fungsional kesehatan. 

Pentingnya portofolio memungkinkan pejabat fungsional untuk merefleksi 

pelayanan yang diberikan, dapat menunjukan kemampuan, memberi 

gambaran atas apa yang dilakukan pejabat fungsional kesehatan dan sebagai 

bukti otentik.  

1) Penilaian portofolio  

Penilaian portofolio dalam konteks sebagai salah satu metode uji 

kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk memperoleh sertifikat 

lulus uji kompetensi sebagai syarat dalam kenaikan jenjang/level. Penilaian 

portofolio jabatan fungsional kesehatan dapat dilihat dari beberapa 

komponen, yaitu: 

a) Komponen Utama adalah Bukti Pelayanan/asuhan  

Penilaian komponen pelayanan/ asuhan ini mengacu dari butir kegiatan 

jabatan fungsional dengan kriteria:  

(1) 75%-80% komponen pelayanan/asuhan berasal dari kompetensi 

pada jenjang yang sedang dipangkunya; dan  

(2) 20%-25% komponen pelayanan/asuhan berasal dari kompetensi 

yang akan dipangkunya. 

b) Komponen tambahan 

Komponen tambahan menjadi suatu pilihan penilaian dan bukan 

menjadi persyaratan wajib bukti portofolio. Komponen tambahan dapat 

berupa: 

(1) Sertifikat Pelatihan  

Adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah 

diikuti oleh pejabat fungsional dalam rangka pengembangan dan/ 

atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas 

pelayanan kesehatan di seluruh instansi atau fasilitas pelayanan 

kesehatan. Bukti fisik komponen pedidikan dan pelatihan ini berupa 

sertifikat atau piagam asli yang dikeluarkan oleh lembaga 

penyelenggara pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus 

dilengkapi dengan laporan singkat hasil diklat yang meliputi tujuan 

diklat, materi diklat dan manfaat diklat untuk perbaikan pelayanan 
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kesehatan. Sertifikat/piagam pendidikan dan pelatihan dapat dinilai 

apabila: 

(a) Materi diklat memiliki relevansi dengan jabatan fungsional yang 

dipangkunya, dapat dikategorikan menjadi relevan (R) dan 

tidak relevan (TR). Relevan (R) apabila materi diklat secara 

langsung dapat menunjang peningkatan kompetensi teknis di 

jenjang yang akan dipangkunya. Tidak Relevan (TR) apabila 

materi diklat tidak menunjang peningkatan kinerja/kompetensi 

jabatan fungsional kesehatan tertentu dan diklat tidak relevan 

tidak akan dinilai. 

(b) Durasi diklat sekurang kurangnya 20 JPL. Jumlah 

sertifikat/piagam diklat yang dapat dinilai sebanyak 3 (tiga) 

sertifikat /piagam per tahun 

(2) Karya Pengembangan Profesi 

(3) Penghargaan yang relevan di bidang kesehatan 

b. Uji tulis 

Uji tulis merupakan salah satu cara untuk mengukur pengetahuan dan 

pemahaman pejabat fungsional untuk dapat menganalisis dan memecahkan 

masalah terkait kompetensi. Metode uji tulis dalam uji kompetensi yang 

digunakan dapat dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda. 

Uji Kompetensi tertulis digunakan untuk Untuk mengukur kemampuan 

pengetahuan (cognitive) jabatan fungsional kesehatan. Tes tertulis dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan atau tugas secara tertulis dan peserta 

menjawab setiap pertanyaan atau tugas. Tes tertulis dapat berbentuk tes 

objektif atau tes uraian. Bentuk tes objektif  terdiri dari bentuk soal benar-

salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Bentuk soal pilihan ganda dapat 

berupa pilihan ganda biasa, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda 

komplek, dan pilihan ganda membaca diagram/tabel.  

c. Uji Lisan 

Uji lisan merupakan metode uji yang dapat digunakan selain metode uji 

portofolio. Uji lisan dapat berupa wawancara terstruktur dan dapat dilakukan 

bersamaan dengan uji portofolio. Kompetensi yang diujikan dalam uji lisan 

disesuaikan dengan standar kompetensi  dan level kompetensi sesuai dengan 

jenjang yang akan diampunya. 

Uji Lisan/ Interview merupakan kegiatan uji kompetensi yang dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan lisan dari penguji kepada peserta uji yang 

tujuannya untuk mengklarifikasi atau mengali kompetensi peserta uji. 
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Uji lisan ialah salah satu uji kompetensi jabatan fungsional yang 

menggunakan teknik wawancara dibuat secara sistematis untuk mengukur 

kemampuan peserta terkait butir kegiatan sesuai jabatan fungsional. 

Biasanya menggunakan wawancara terstruktur disusun secara terperinci, 

menggunakan kuisioner standar (atau jadwal wawancara) untuk menjamin 

semua responden ditanyakan dengan satu perangkat pertanyaan yang sama 

dalam urutan yang sama. Jawaban pertanyaan tidak membuka kebebasan 

dan sudah terikat pada pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu  

d. Uji Kompetensi Praktik 

Uji praktik merupakan ujian Pratik atas tindakan/prosedur dari masing-masing 

jabatan fungsional kesehatn untuk melihat kemampuan peserta uji dari aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

2. Mekanisme  

a. Assessment Mandiri 

adalah Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses assessment, 

adalah assessment mandiri atau self assessment.  Dimana assessment 

mandiri adalah menilai kemampuan diri sendiri. Dengan melakukan penilaian 

diri sendiri dengan jujur, peserta uji akan mengetahui apakah dirinya mampu 

untuk melanjutkan assessment tersebut. Bahkan, baik peserta ujinya maupun 

assessornya, sudah dapat melihat kemungkinan hasil assessment, kompeten 

atau tidaknya. Sehingga pada waktu assessment, peserta uji sudah 

mempersiapkan mentalnya, karena sudah mengetahui kemampuan dirinya 

berada dilevel komptensi yang mana.   

b. Pra Assessment (Konsultasi Pra Uji) 

Adalah peserta uji mendapat informasi tentang standar kompetensi, bahkan 

juga  rincian pekerjaan yang akan di assess, sehingga peserta uji memahami 

benar assessment apa yang akan diikutinya. Sehingga pada waktu 

mendaftarkan diri untuk di assess, si peserta uji sudah dapat memastikan diri, 

apakah yang bersangkutan dapat mengikuti assessment tersebut atau 

tidak.  Pra assessment menjadi filter, karena assessment tidak akan 

dilanjutkan kepada pesrta yang tidak menguasai bidangnya atau tingkat 

kompetensinya, termasuk juga kesiapan mentalnya. 

Mempersiapkan berkas Administrasi :  

1) SK jenjang jabfung terakhir 

2) Surat izin dari pimpinan untuk ikut uji kompetensi 

3) SKP satu tahun terakhir bernilai baik 

4) Surat Bukti Pendaftaran online Uji kompetensi jabfung 
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Setelah pra uji di sepakati:  tahap Uji kompetensi kapan, di mana dan metode 

apa saja yang akan di ujikan.  

Selesai Uji kompetensi di lakukan sampai ada rekomendasi dari penguji yang 

di sampaikan ke penyelenggara selanjutnya di tindaklanjut untuk terbit 

sertifikat bagi yang lulus dan uji ulang bagi yang belum lulus. 

 

Materi Pokok 2.  

Hak dan Kewajiban Peserta Uji 

Adapun kewajiban dan hak peserta uji adalah sebagai  berikut: 

1. Kewajiban Peserta Uji  

a. Mempersiapkan berkas administrasi yang diperlukan 

b. Mengajukan permohonan uji kompetensi ke pimpinan instansi pengguna 

dengan diketahui atasan langsung. 

c. Melakukan registrasi online uji kompetensi jabatan fungsional. Seluruh 

pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi wajib melakukan 

pemutakhiran data jabatan fungsional secara online melalui laman resmi 

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan (Badan PPSDMK). Setelah melakukan pemutakhiran data 

jabatan fungsional, semua calon peserta uji kompetensi harus mendaftar uji 

kompetensi secara online. 

d. Mencetak buku registrasi online. 

e. Mempersiapkan berkas portofolio dan data dukung yang diperlukan. 

f. Melakukan konsultasi dengan tim penguji sebelum melakukan uji 

kompetensi (setelah ditetapkan menjadi calon peserta uji). 

g. Melaksanakan uji sesuai dengan tempat, waktu, metode yang telah 

ditetapkan. 

 

2. Hak Peserta Uji  

a. Mendapatkan feedback dan hasil kelulusan uji kompetensi. 

b. Bila lulus, mendapat sertifikat uji kompetensi. 

c. Bila tidak lulus, boleh mengikuti uji ulang sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan oleh pelaksana. 

d. Bila uji ulang pertama tidak lulus, boleh mengikuti uji ulang yang kedua 

sesuai dengan jadwal yang tersedia penyelenggara. 

e. Bila uji ulang yang kedua tidak lulus maka pimpinan instansi pengguna 

memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada pejabat 

fungsional tersebut. 
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Materi Pokok 3.  

Kelengkapan Uji Kompetensi 

1. Kisi-kisi materi uji  

Materi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan mengacu pada kamus/standar 

kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang disusun Instansi pembina atau sesuai 

butir-butir kegiatan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Materi uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang jabatan 

setingkat lebih tinggi meliputi : 

a) materi uji meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural; 

b) materi uji mengacu pada kompetensi jenjang  yang akan didudukidan kompetensi 

jenjang yang sedang diduduki, meliputi 75 – 80% kompetensi jenjang yang saat ini 

didudukidan 25-20% kompetensi jenjang yang akan diduduki;  dan 

c) level kompetensi mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukidan 

kompetensi jenjang yang sedang diduduki. 

Untuk kompetensi teknis mengacu pada kamus/standar kompetensi teknis jabatan 

fungsional kesehatan yang disusun Instansi pembina atau sesuai butir-butir kegiatan 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Materi uji kompetensi dalam mengacu pada standar kompetensi jabatan  ASN.   

 Jabatan fungsional TGM ada 2 kategori  

a. Kategori Keterampilan  

Jenjang terampil akan naik ke jenjang mahir  

Contoh kompetensi yang di ujikan dengan komposisi sesuai kriteria prosentase 

butir-butir : 

 

 

 

No Kompetensi 

 KEGIATAN 

1 Melakukan komunikasi therapeutic 

2 Melakukan pembersihan karang gigi 

3 Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut , individu,kelompok/ 
masyarakat 

4 Melaksanakan sterilisasi alat  

5 Melakukan desinfeksi Dental Unit 

6 Melaksanakan penambalan sementara: 1 (satu) bidang 
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b. Kategori keahlian 

Jenjang pertama akan naik ke jenjang muda 

Contoh kompetensi yang di ujikan dengan komposisi sesuai kriteria prosentase 

butir-butir: 

 

2. Penilaian 

Dalam rangka menjamin kualitas dari bukti-bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan 

asesmen maka alat bukti tersebut harus memenuhi 4 prinsip aturan pengumpulan bukti, 

yaitu : 

a. Memadai 

7 Melakukan pencabutan gigi sulung : Dengan topikal anastesi 

8 Melakukan triase  pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di klinik gigi 

9 melaksanakan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut 

10 Melakukan aplikasi fluor 

11 Melakukan fissure silent 

12 Melakukan penambalan ART 

13 Melakukan perawatan luka non post op rongga mulut 

 LAPORAN 

1  melakukan persiapan pelayanan perse mester 

2 Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan gigi dan mulut 
persemester 

3 Melaksanakan pengelolaan limbah medis persemester 

4 Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut: UKGS pertahun 

5 mengikuti  pre conference dan post conference per semester 

6 Melakukan invetarisasi per tahun 

No Kompetensi 

 KEGIATAN 

1 Melakukan pemeriksaan risiko karies 

2 Melakukan terapi remineralisasi 

3 Merekomendasikan hasil pemeriksaan risiko Karies 

4 Melakukan penambalan permanen: 1 (satu) bidang 

5 Kolaborasi  penambalan permanen:1 (satu) Bidang  

   6 Melakukan persiapan klien pra operasi 

 LAPORAN 

1 Evaluasi program kesehatan gigi dan mulut: UKGS per tahun 

2 mengelola survey kepuasan pelanggan per tahun 

3  melakukan evaluasi, sosialisasi hasil dan tindak lanjut program pelayanan 
keperawatan  gigi dan mulut per semester 

4 Melaksanakan bimbingan di bidang keperawatan gigi bagi mahasiswa  

5 Melakukan pengawasan penggunaan APD per semester 

   6 Mengolah data program pelayanan keperawatan gigi dan mulut per semester 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut | 12  

 

Memadai berkaitan dengan apakah bukti yang dikumpulkan telah cukup  

 

 

 

 

untuk dengan yakin menentukan bahwa hasil yang ditargetkan dalam standar 

kompetensi telah dicapai. 

b. Valid 

Valid pembuktian berhubungan dengan keterkaitan secara langsung dan kesesuaian 

bukti dengan standar kompetensi (outcome) yang ditargetkan, serta kriteria Kinerja 

yang spesifik. 

 

c. Asli 

Asli berkaitan dengan keyakinan bahwa bukti yang dikumpulkan oleh peserta uji 

merupakan hasil yang dilakukan sendiri. 

d. Terkini 

Terkini menunjukkan kepada waktu terakhir dibuatnya/disediakannya alat bukti 

tersebut. 

FORM PENILAIAN UJI KOMPETENSI 
 

NO KOMPETENSI 
  

PORTO 
FOLIO 

HASIL VERIFIKASI   
BOBOT 
NILAI 

 

HASIL 
KELULUSAN 

  MEMADAI   VALID ASLI TERKINI   

1 
Komponen 
Utama             80% 

a + b x 
80% = 

  
a.Pelayanan 
Asuhan        75% 

…… + …… 
x 80% = 
…… 

                    

                  
Total = 1 + 
2  

                  

……. + 
….… = 
………  

                    

                  

Lulus / 
Tidak 
Lulus 

                  NBL = 60 

                    

                    

                    

                    

                    

  Jumlah             

……/…... 
x 100 = 
….. x   
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60% = 
…. 

                    

  b. Laporan              40%   

                    

                    

                    

  Jumlah             

……/…... 
x 100 = 
….. x 
40% = 
….   

2 
Komponen 
Tambahan             20%   

  
a. Sertifikat 
pelatihan                 

  

b. Karya 
pengembangan 
profesi                 

  
c. 
Penghargaan                 

  Jumlah             

……/…... 
x 100 = 
….. x 
20% = 
….   

3. Aplikasi E-Ukom 

3.1 Cara Membuka Situs 

Cara untuk memulai akses terhadap sistem informasi uji kompetensi jabatan 

fungsional (E-UKOM) sebagai berikut: 

3.1.1 Buka web browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox atau lainnya) 

dengan alamat url : http://jabfung.bppsdmk.kemkes.go.id/eUkom bisa 

melalui desktop atau mobile. 

3.1.2 Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada 

browser. 

3.1.3 Akan muncul tampilan halaman utama sebagai berikut : 

Keterangan : 

1. Home : menu halaman depan 

2. About : menu halaman tentang Informasi aplikasi 

3. Login  

a. Login Peserta : menu halaman masuk kedalam sistem akun user peserta 

b. Login Admin : menu halaman masuk kedalam sistem akun user admin 

4. Signup : menu halaman pendaftaran akun user peserta. 

 

3.2  Cara Login Akun User Peserta 
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Keterangan : 

1. Masukkan NIP dan password yang sudah terdaftar  

2. Tekan tombol Login 

 

 Mengembalikan Akun User Peserta (lupa password untuk login) 

 

 

Pada Halaman Login pilih (Reset Password) 
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Langkah mengembalikan akun user: 

a. Masukkan email pendaftaran akun 

b. Apabila email yang dimasukkan benar maka akan mengarah kehalaman 

depan dan muncul notifikasi instruksi pengecekanEmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Periksa email Pesan Masuk (INBOX) dan ikuti intruksiselanjutnya. 

 

 

1.1 Alur Tugas Akun Peserta 

Gambar dibawah menjelaskan alur tugas akun peserta diantaranya : 

1. Melakukan registrasi untuk mendapatkanAkun 

2. Meng- entryFoto 

3. Mendaftar UjiKompetensi 

4. Meng- entry Data PesertaUji 

5. Mengupload file yangdibutuhkan 
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6. Mencetak Kartu RegistrasiOnline 

7. Memantau proses verifikasi dan mengikuti ujian sampai ujian dinyatakan selesai 

 

AKUN USER PESERTA 

1.2 Halaman Utama Akun Peserta 

 

 

1.3 Cara Mendaftar Online 

 

 

Keterangan : 

1. Cara untuk mendaftar online, peserta dapat menekan Menu Sign Up pada 

homepeserta. 

2. Isi semua data denganbenar 

a. Nip : NIP Pegawai Terdaftar (18 karakter dan tanpa spasi) 

b. Instansi : Nama Instansi 

c. Unit : Unit atau Fasilitas Kesehatan 

d. Provinsi : Nama Provinsi 

e. Kabupaten / Kota : Nama Kabupaten /Kota 
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f. Username : Nama Lengkap 

g. Email : Alama Email 

h. Password : Password minimal 6 digit 

i. Password Repeat : Ulangi Password yang dimasukkan 

j. Captcha : masukkan Kode Keamanan (pada gambar captcha) 

3. Tekan tombol Signup untuk mendaftar 

 

1.4 Cara Meng-entry Foto 

 

Peserta dapat mengganti foto dengan cara menekan link (Ganti Foto) dan 

memilih foto formal yang ingin di upload dengan format gambar 

(.png, .jpg, .jpeg). 

 

1.5 Cara Daftar UjiKompetensi 
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Keterangan : 

1. Cara untuk mendaftar uji kompetensi, peserta dapat menekan link (Daftar 

Uji Kompetensi) pada homepeserta. 

2. Kemudian sistem akan mengarahkan ke halaman registrasi uji kompetensi. 

Nip dan Pilih Periode Uji Kompetensi sudah muncul otomatis sesuai dengan 

informasipeserta. 

3. Tekan tombol (Ya Daftar) apabila yakin untuk melakukan pendaftaran 

 

1.6 Cara Meng-entry Data Peserta 

 

 

Keterangan : 

1. Cara untuk meng-input data peserta, peserta dapat menekan link (Input 

Data Peserta) pada homepeserta. 

2. Kemudian sistem akan mengarahkan ke halaman Input Data Peserta. Isikan 

data denganbenar. 

a. Nip : NIP Peserta (18 karakter dan tanpaspasi) 

b. Nama Lengkap : Nama Lengkap Peserta 

c. Instansi Kerja : Instansi KerjaPeserta 
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d. Nama Provinsi : Nama ProvinsiPeserta 

e. Nama Kabupaten/Kota : Nama Kabupaten/KotaPeserta 

f. Instansi Unit : Instansi UnitPeserta 

g. Unit Fasilitas Layanan Kesehatan : Unit Fasilitas KesehatanPeserta 

h. Unit Kerja : Unit KerjaPeserta 

i. Kategori Uji Kompetensi : Kategori Uji KompetensiPeserta 

j. Jenis Jabatan Fungsional : Jenis Jabatan FungsionalPeserta 

k. Jenjang Jabatan Fungsional : Jenjang Jabatan FungsionalPeserta 

l. Nomor Ijasah Terakhir : Nomor Ijasah TerakhirPeserta 

m. Tahun Ijasah Terakhir : Tahun Ijasah TerakhirPeserta 

n. No. Telp HP/Rumah/Fax : No. Telp HP/Rumah/FaxPeserta 

o. No SK Jabatan Fungsional : Nomor SK Jabatan FungsionalPeserta 

p. Tanggal SK Jabatan Fungsional : Tanggal SK Jabatan FungsionalPeserta 

3. Tekan tombol (Setuju) apabila yakin untuk menyimpan data peserta atau 

tekan tombol (Tidak Setuju) apabila tidak yakin untuk menyimpan data 

peserta. 

1.7 Cara Mengupload File 

 

 

Keterangan : 

1. Cara untuk mengupload file data, peserta dapat menekan link (Upload File 

Data) pada homepeserta. 

2. Kemudian sistem akan mengarahkan ke halaman Upload Files. Beberapa 

jenis file yang harus di upload antaralain: 

a. SKP 1 tahunterakhir 

b. Surat rekomendasi dari atasan untuk mengikutiuji 
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c. SK jafung jenjangterakhir 

Peserta dapat memilih jenis file yang sesuai dan pilih file yang ingin di 

upload dengan format gambar (.png, .jpg, .jpeg). 

3. Tekan tombol (Submit) apabila ingin menyimpandata. 

4. File yang sudah terupload dapat dilihat di kolom Data File Upload, peserta 

juga dapat menghapus data apabila terdapat kekeliruan dalam menguplaod 

file. 
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1.8  Cara Mencetak Kartu RegistrasiOnline 

 

Keterangan : 

1. Admin Wilayah sudah melakukan verifikasi 

kepada Peserta tersebut  

2. Cara untuk mencetak kartu registrasi online, 

peserta dapat menekan Menu Data Registrasi 

pada homepeserta. 

3. Pilih kartu registrasi online yang akan 

dicetak berdasarkan periode uji 

kompetensi. Kartu registrasi online harus 

dibawa oleh peserta selama mengikuti uji 

kompetensi. Berikut ini tampilan dari kartu 

uji registrasionline: 

 

 



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut   | 22  

 

 

 

1.9 Cara Keluar Dari Sistem 

Pilih Menu (Logout) yang berada di pojok kanan atas 
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VIII. REFERENSI 

1. Peraturan menteri PAN-RB Nomor 37 Tahun 2019 

tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 

2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan 

Fungsional Kesehatan 
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IX. LAMPIRAN 

Lampiran 1  

1. Contoh log book 

 

 

N
O 

JADWAL DINAS   

    SESUA
I 

STAN
DAR 

NO REKAM MEDIK  

                              

Y
A 

T
D
K 

KEGIATAN  

A 

PELAKSANAAN 
PELAYANAN 
ASUHAN 
KEPERAWATAN GIGI 
MANDIRI 

                              

  

 
1. Melakukan 

Pengkajian 
Awal 

                              

  

LOG BOOK TENAGA KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT 

 BULAN/TAHUN : 

NAMA                            : 

UNIT KERJA  : 
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2. Melakukan 

Pengkajian 
Lanjutan 

                              

  

 

a. melakuk
an 
pemeriks
aan OHIS 

                              

  

 

b. melakuk
a 
pemeriks
aan calc. 
indeks  

                              

  

 

c. melakuka
n 
pemeriks
aan 
DMF-T 

                              

  

 

d. melakuka
n 
pemeriks
aan intra 
oral 

                              

  

 

e. melakuka
n 
pemeriks
aan 
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ekstra 
oral 

 

3. menetapkan 
diagnosa 
keperawatan 
gigi 

                              

  

 

4. menetapkan 
perencanaan 
keperawatan 
gigi 

                              

  

 

5. mengevaluasi 
proses 
keperawatan 
gigi 

                              

  

 

6. penulisan 
catatan 
perawat 
dalam lembar 
catatan 
perkembanga
n klien 
terintegrasi  

                              

  

 
7. penulisan 

catatan 
tindakan 
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keperawatan 
gigi 

 
8. Komunikasi 

Terapeutik 
                              

  

 

9. Melakukan 
triase  pada 
pelayanan 
kesehatan 
gigi dan 
mulut di 
klinik gigi 

                              

  

 
10. Pembersihan 

Karang Gigi 
                              

  

 

11. Melakukan 
topikal 
aplikasi fluor 

                              

  

 

12. Melakukan 
pit & fissure 
sealant 

                              

  

 
13. Melakukan 

scalling 
                              

  

 

14. Melakukan 
penambalan 
sementara 1 
Bidang 

                              

  



Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut   | 28  

 

 

15. Melakukan 
penambalan 
sementara 2 
Bidang 

                              

  

 

16. Melakukan 
penambalan 
Tetap 1 
Bidang 

                              

  

 

17. Melakukan 
penambalan 
Tetap 2 
Bidang 

                              

  

 

18. Melakukan 
penambalan 
dengan 
metode ART 

                              

  

 

19. Melakukan 
pencabutan 
gigi sulung 
dengan 
topikal 
anestesi 

                              

  

 

20. Melakukan 
pencabutan 
gigi sulung 
dengan 
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infiltrasi 
anestesi 

 

21. Melakukan 
pencabutan 
gigi 
permanen 
akar tunggal 
tanpa 
penyulit 

                              

  

 

22. Melakukan 
pencabutan 
gigi 
permanen 
akar tunggal 
dengan 
penyulit 

                              

  

 

23. Melakukan 
pendidikan 
kesehatan 
gigi dan 
mulut 

                              

  

 

24. Menerapkan 
prinsip  etika 
keperawatan 
gigi  
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B 

PELAKSANAAN 
ASUHAN 
KEPERAWATAN GIGI 
DAN MULUT 
KOLABORASI 

                              

  

 

1. Melakukan 
pelayanan 
asuhan 
kesehatan 
gigi&mulut 
klien rawat 
inap 

                              

  

 

2. Melakukan 
perawatan 
luka non post 
op rongga 
mulut 

                              

  

 

3. Melakukan 
pelayanan 
asuhan 
kesgilut klien 
tindakan pra 
operasi 

                              

  

 
4. Melakukan 

pelayanan 
asuhan 
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kesgilut 
tindakan 
pasca operasi 

 

5. Melakukan 
kolaborasi 
pelayanan 
medik  gilut 
dasar 

                              

  

 

6. Melakukan 
kolaborasi 
pelayanan 
medik 
spesialis 
pedodonti 

                              

  

 

7. Melakukan 
kolaborasi 
pelayanan 
medik 
spesialis 
konservasi 

                              

  

 

8. Melakukan 
kolaborasi 
pelayanan 
medik  
spesialis 
orthodonti 
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9. Melakukan 
kolaborasi 
pelayanan 
medik 
spesialis 
bedah mulut 

                              

  

 

10. Melakukan 
kolaborasi 
tindakan 
bedah mulut 
minor  

                              

  

 

11. Melakukan 
kolaborasi 
tindakan 
bedah mulut 
mayor  

                              

  

C 
Melaksanakan tugas 
delegasi 

                              
  

D 
PENCEGAHAN 
NOSOKOMIAL 

                              
  

 

1. Melakukan 
cuci tangan 6 
langkah 
dengan five 
moment 
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2. Melakukan 
kepatuhan 
pemilahan 
limbah medis 

                              

  

 

3. Memakai dan 
melepaskan 
APD 

                              

  

 

4. Melakukan 
desinfeksi 
dental unit 

                              

  

 

5. Melakukan 
flushing pada 
handpiece 

                              

  

 

6. Melakukan 
dekontaminas
i instrumen 

                              

  

 

7. Melakukan 
sterilisasi 
instrumen 

                              

  

E 

MEMELIHARA 
LINGKUNGAN 
PERAWATAN  YANG 
AMAN DAN 
MANJEMEN RISIKO 

                              

  

 
1. memastikan 

identitas klien 
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sebelum 
melakukan 
tindakan 

 
2. memasang 

gelang resiko 
cedera 

                              

  

 
3. memberikan 

chlorhexidine 
kumur 

                              

  

F 
Melaksanakan tugas 
tambahan  
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2.Contoh Ceklist Observasi 

Lampiran 2 

EVALUASI KOMPETENSI KOLABORASI SPESIALISTIK PADA TINDAKAN PEMASANGAN 
SPLINT 

Kode Unit Kompetensi :  

     

Nama Peserta:……………………    

NIP                 : ………………......    

Tempat Dinas : ……………….....    

     

Instruksi: beri check (√) ya bila sesuai standar, tidak bila tidak sesuai standar  

     

No Standar Performance 

Tanggal 
:……………………………

….. 

Performance 

Ya Tidak Catatan 

PENGKAJIAN 

  Mengecek nama dan tanggal lahir klien       

  Mengecek nomor medical record klien       

  

Mengecek instruksi dokter untuk tindakan pelayanan di 
medical record klien       

  

Mengecek kebenaran element gigi di foto rontgen klien 

      

  Mengecek riwayat penyakit       

  Mengecek riwayat alergi       

          

PERSIAPAN 

  Mencuci tangan        

  

PERSIAPAN ALAT :                                    
Tray, Kaca mulut, sonde, pinset , wire cutter, clam lurus, 
clam bengkok, plastis intrument, amalgam stopper, 
burniser, light curing       
PERSIAPAN BAHAN :                                       
Wire 0,3, composite, etching, bonding, suction tip, polibib, 
cotton roll, cotton pelet, betadine, alkohol, gelas kumur 
disposible, APD, kuas 

      

  

Memanggil klien sesuai nama yang tertera di medical 
record klien        

  Memperkenalkan diri       

  Melakukan identifikasi klien       

  Melakukan re assesment       

  

Menanyakan ke klien rencana tindakan pelayanan dan 
mencocokkan (sesuai instruksi dokter) 

      

  Menjelaskan biaya tindakan yang dilakukan       

  Menjelaskan tahap-tahap tindakan pelayanan       

  
Mencuci tangan setelah kontak dengan klien . 

      

          

PELAKSANAAN 
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Mempersilahkan klien untuk duduk di dental unit 

      

  

Meletakkan alat dan bahan yang sudah disiapkan di meja 
Dental unit       

  Memasang polibib       

  Mempersilakan klien untuk berkumur       

  Mencuci tangan       

  Menggunakan APD       

  

Transfering alat dan bahan selama tindakan pemasangan 
splint  :                                                                                                      

• Membuka alat steril,  

• Kolaborasi pengukuran wire,  

• Kolaborasi selama proses pemasangan splint,  

• Kolaborasi selama pemasangan composite dan 

penyinaran dengan menggunakan light curing                                                                                       

      

  
Memberikan instruksi setelah pemasangan splint 

      

  

Memberikan instruksi untuk kunjungan selanjutnya 

      

          

PENYELESAIAN       

  

Pembuangan limbah pasca tindakan sesuai dengan 
penggolongannya       

  

Meletakan alat instrument kotor dalam wadah kolekting 

      

  

Melakukan dekontaminasi dental unit dengan cairan 

benzethonium chloride 0.3% dan diamkan sampai kering       

  Lepaskan APD       

  Mencuci tangan       

  

Mendokumentasikan edukasi ke dalam form edukasi 

      

          

HASIL 
* Kompeten / Tidak-

Kompeten 

          

Penguji      

Nama, Gelar, Tanda Tangan      

          

          

        

Peserta Uji 

Nama, Gelar, Tanda Tangan 
 

     

          

     

 

Lampiran 3 

Panduan Latihan persiapan uji kompetensi 

1. Judul Materi  :  persiapan uji kompetensi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut 

2. Waktu            : 3 jpl (135 menit) 
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3. Tujuan           : Setelah mengikuti  mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan    

persiapan sebagai peserta uji kompetensi jabatan fungsional TGM 

A. Bahan dan alat latihan persiapan uji kompetensi 

Kategori Keterampilan: 

- Terampil akan naik ke jenjang mahir,  

Kategori Keahlian 

- Ahli pertama akan naik ke jenjang muda 

1. Berkas syarat administrasi scan asli dalam bentuk soft file: 

 SK Jenjang Jabfung terakhir 

 Surat Ijin dari Pimpinan untuk ikut uji kompetensi 

 SKP satu tahun terakhir bernilai baik 

 Surat Bukti pendaftaran Online Uji kompetensi Jabfung 

2. bukti fisik  kegiatan setiap peserta selama 6 bulan 

3. Formulir kegiatan Harian dan Bulanan (log book) 

4. Formulir lampiran portofolio  

5. Latihan, observasi uji praktik 

6. Laptop  

B. Langkah-langkah Kegiatan: 

1. Peserta dibagi  menjadi 4 kelompok berdasarkan kategori dan  jenjang jabatan 

fungsional peserta pelatihan.  

2. Masing masing anggota kelompok menyiapkan berkas  untuk uji kompetensi 

portofolio periode 6 bulan. ( 25 Menit) 

3. Persiapan uji praktek tindakan di sesuaikan dengan SOP fasyankes masing-

masing membuat 1 uji praktek( 25menit) 

4. Wakil dari setiap kelompok mempresentasikan hasil persiapan uji, anggota 

kelompok dapat menambahkan bila ada yang kurang. (per kelompok @10 menit) 

5. Kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan (@ 5 menit) 

6. Fasilitator memberi masukan terhadap hasil presentasi  kelompok dan masukan 

dari kelompok yang memberikan tanggapan. (@5 menit) 

7. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran. (5 menit) 
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Lampiran 4 

 

Panduan Latihan Aplikasi E-Ukom  

 

1.  Judul   : Aplikasi E-Ukom 

2. Waktu : 2 JPL (90 menit) 

3. Tujuan : Setelah mengikuti  mata pelatihan ini, peserta mampu malakukan regristrasi E-

Ukom uji kompetensi jabatan fungsional TGM  

4. Bahan Latihan 

a. Manual book aplikasi E-Ukom 

b. Aplikasi E-Ukom 

c. Bahan usulan UKOM 

d. Foto 

5. Langkah-langkah: 

a. Hari sebelumnya peserta diminta membaca manual book aplikasi E-Ukom 

b. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 orang  

c. Setiap kelompok latihan secara daring mengoperasionalkan E-Ukom dengan 

bantuan satu orang instruktur di setiap kelompok 

d. Setiap kelompok mencoba menggunakan aplikasi untuk  menginput: pendaftaran 

E Ukom 

e. Waktu latihan 60 menit 

f. Diskusi tanya jawab 30 menit 
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