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BAB 1 

TATA TERTIB BAGIAN KONSERVASI GIGI 
 

1. Tata Cara Berpakaian, Kerapihan dan Kebersihan 
1.1 Mahasiswa harus menggunakan jas klinik (biru) serta tanda 

pengenal yang disematkan pada dada kiri selama bekerja di 

kepaniteraan klinik putaran dalam. Pakaian dan jas klinik bersih, 
sopan dan rapi. 

1.2 Untuk bawahan tidak diperkenankan memakai celana/rok 
berbahan jeans/ ketat/legging dan bagi wanita yang memakai rok 

harus dibawah lutut.  

1.3 Agar tidak mengganggu pekerjaan, rambut harus rapi, bila 
panjang harus diikat, poni dijepit/dibando dan untuk laki-laki 

harus potong pendek.  
1.4 Bagi yang memakai jilbab harus rapi, bersih dan dimasukkan di 

dalam jas klinik 
1.5 Tidak diperkenankan memakai cincin, perhiasan (gelang dan jam 

tangan) tidak berlebihan dan tidak mengganggu pekerjaan. 

1.6 Tidak memakai sandal/selop ataupun sepatu tinggi lebih dari 3cm. 
1.7 Kuku bersih dan tidak panjang, tidak diperkenankan 

menggunakan cat kuku. 
1.8 Tidak diperkenankan makan dan minum di dental unit meskipun 

sedang tidak ada pasien  

1.9 Menjaga kebersihan badan, terutama hindari bau badan, rambut 
dan mulut yang dapat mengganggu pekerjaan 

1.10Alat komunikasi (telepon genggam) tidak boleh digunakan pada 
saat merawat pasien dan apabila diaktifkan harus dalam mode 

getar  
 

2. Tata Cara Pertanggungjawaban Dental Unit, Alat dan Bahan 

2.1 Mahasiswa bertanggungjawab sepenuhnya terhadap dental unit 
tempatnya bekerja 

2.2 Dental unit diperiksa fungsi dan kebersihannya sebelum dan 
sesudah dipakai 

2.3 Mahasiswa harus menjaga kebersihan wastafel dari segala macam 

bentuk kotoran (bahan cetak, gips, tisue, plastik, bungkus film, dll) 
2.4 Mengisi check list fungsi dental unit setelah pengecekan, sebelum 

dan sesudah menggunakan dental unit. 
2.5 Segera melaporkan kepada PJ Profesi apabila ada kerusakan dari 

dental unit pada hari tersebut 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 4  KG 

 

2.6 Mengambil alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan. Sebelum 

mengambil alat dan bahan tersebut harus melapor ke instruktur dan 
menulisnya dalam “Buku Penilaian” 

 
3. Evaluasi 

3.1 Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan oleh instruktur klinik, 

penanggung jawab profesi dan penanggung jawab mata ajar 
3.2 Kegiatan penilaian mahasiswa meliputi: 

-  Kognitif 
-  Psikomotorik 

-  Afektif 
3.3 Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Departemen dengan ketentuan: 

- Ujian Mini-CEX 4 kali. 

- Ujian DOPS 2 kali, sesuai prosedur yang telah diberlakukan. 
- Telah menyelesaikan seluruh requirement dari departemen yang 

bersangkutan 
- Diijinkan oleh Penanggung Jawab Mata Ajar Departemen yang 

bersangkutan 

 
3.4 Mahasiswa dapat mengikuti Ujian komprehensif dengan ketentuan: 

- Telah menyelesaikan seluruh requirement dan ujian Mini-CEX 
maupun DOPS dari seluruh departemen yang termasuk dalam 

klinik integrasi putaran dalam 
- Diijinkan oleh Penanggung Jawab Pendidikan Profesi 

 

4. Pelanggaran dan Sanksi  
4.1 Pelanggaran Ringan, Sedang, Berat 

4.1.1 Pelanggaran Ringan 
a. Tidak mengikuti aturan tentang tata cara berpakaian, 

kerapian dan kebersihan umum maupun khusus 

b. Menolak mengerjakan pasien tanpa keterangan yang 
jelas 

 
4.1.2 Pelanggaran Sedang 

a. Tidak menjaga kerahasiaan pasien 

b. Berlaku tidak sopan terhadap pasien, rekan kerja, 
instruktur klinik dan karyawan 

c. Membawa pulang rekam medik pasien 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 5  KG 

 

d. Menyebabkan kerusakan alat secara sengaja maupun 

tidak sengaja dan mengambilkan bahan diluar jatah 
yang ditentukan dan tanpa melapor instruktur 

e. Membuang benda yang menyebabkan penularan infeksi 
tidak pada tempatnya. 

f. Memakai handscoon yang tidak sesuai dengan 

penggunaannya. 
g. Melakukan prosedur perawatan tanpa acc/persetujuan 

instruktur sehingga menyebabkan kecacatan atau 
disabilitas sementara pada pasien 

h. Melakukan prosedur perawatan diluar jadwal kelompok 
atau jadwal rotasi yang ditentukan tanpa seijin tertulis 

dan sepengetahuan instruktur 

i. Melakukan prosedur perawatan pasien yang bukan 
menjadi tanggungjawabnya 

j. Memalsu daftar hadir diri sendiri dengan meminta 
orang lain untuk menandatangani. Keduanya 

mendapatkan sanksi yang sama 

4.1.3 Pelanggaran Berat 
a. Melakukan tindakan kecurangan (memalsukan tanda 

tangan rekan kerja/instruktur klinik/pasien, mengubah 
nilai, memalsukan data rekam medik dan tindakan lain 

yang melanggar sumpah dokter gigi muda ) 
b. Melakukan prosedur perawatan tanpa acc/persetujuan 

instruktur sehingga menyebabkan kecacatan atau 

disabilitas permanen pada pasien 
c. Mengerjakan prosedur perawatan diluar jam kerja 

dan/atau di luar rumah sakit UB, RSSA dan RS 
jejaringnya 

d. Melakukan tindakan kekerasan baik terhadap rekan kerja, 

instruktur, maupun pasien 
e. Melakukan tindakan asusila baik terhadap rekan kerja, 

instruktur, maupun pasien 
f. Menarik imbalan pada pasien di luar ketentuan yang 

berlaku di RS dan atau tanpa sepengetahuan intruktur. 

 
4.2 Sanksi Pelanggaran Ringan, Sedang, Berat  

4.2.1 Sanksi Pelanggaran Ringan 
a. Pelanggaran  1x:   Mahasiswa akan diberi sanksi secara 

lisan 
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b. Pelanggaran 2x: Mahasiswa tidak diperbolehkan 

mengerjakan pasien pada hari tersebut 
c. Pelanggaran lebih dari 2x, dimasukkan pada kategori 

pelanggaran diatasnya 
d. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dicatat dan 

ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan 

beserta instruktur 
4.2.2 Sanksi Pelanggaran Sedang 

a. Pelanggarn 1x : Mahasiswa akan diberi sanksi secara 
tertulis 

b. Pelanggaran 2x : Mahasiswa tidak diperkenankan 
mengerjakan pasien selama waktu yang ditentukan, 

tetapi tetap wajib melakukan asistensi 

c. Pelanggaran 3x: Mahasiswa wajib menandatangani surat 
pengunduran diri, apabila melakukan kembali 

pelanggaran yang sama  
d. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dicatat dan 

ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan 

beserta instruktur 
4.2.3 Sanksi Pelanggaran Berat  

a. Pelanggaran 1x : Requirement mahasiswa akan 
dinyatakan hangus/gugur 

b. Pelanggaran 2x: Mahasiswa wajib menandatangani surat 
pengunduran diri, apabila melakukan kembali 

pelanggaran yang sama 

c. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dicatat dan 
ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan 

beserta instruktur 
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BAB 2 

PERSIAPAN ALAT 
 

NO ALAT JUMLAH 

1 Lap Putih  2 

2 Slubber 2 

3 Sarung Tangan 2 

4 Masker 2 

5 Tray Melamin  1 

6 Tray Kit 2 

7 Kaca Mulut 2 

8 Sonde Halfmoon 2 

9 Sonde Lurus 2 

10 Pinset  2 

11 Ekskavator 2 

12 Cheek Retractor 2 

13 Semen Stopper 2 

14 Spatula Semen 2 

15 Amalgam pistol 1 

16 Amalgam carver 2 

17 Amalgam stopper 2 

18 Amalgam Burnisher 2 

19 Plastis filling instrument 2 

20 Glass slab 2 

21 Gunting kecil 1 

22 Matriks Band + Retainer 1 

23 Dappen Glass 2 

24 Petridisk  2 

25 Bur Preparasi (Round, Fissure, Inverted Cone, 
Flame, long thin, flat end tappered,round end 

tappered ) 

1 

26 Crown Form (Insisif central, Lateral) @2 

27 Matrix Servikal /Matrik berbentuk Ginjal 2 

28 Bur Poles Amalgam (stone hijau, stone merah, 

rubber hijau, rubber merah, rubber cup, brush) 

1 

29 Bur Poles Komposit (fine finishing diamond bur, 
arkansas,pogo- enchance) 

1 

30 Endo Access Bor 1 

31 High Speed 1 
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32 Low Speed 1 

33 Jarum Miller 1 set 

34 Jarum Ekstirpasi 1 set 

35 Jarum Lentulo 1 set 

36 Root Canal Plugger 1 

37 File C+ no 8,10,15 (panjang 21 mm dan25 

mm) 

1 set 

38 File Tipe K no 15-40 (panjang 21mm dan 25 

mm) 

1 set 

39 File Tipe K no 45-80 (panjang 21 mm dan 25 
mm) 

1 set 

40 Paper Point no 15-40 1 set 

41 Paper Point no 45-80 1 set 

42 Gutta Percha Point no 15-40 1 set 

43 Gutta Percha Point no 45-80 1 set 

44 Mini Endo Blok 1 

45 Endo Box 1 

46 Kaca Mata Kerja 1 

47 Bunsen Brander 1 

48 Bowl 1 

49 Spatula elastomer (logam) 1 

50 Spatula alginat (plastik) 1 

51 Spatula GIC (biru) 1 

52 Sendok Cetak Penuh RA dan RB sepasang 

53 Sendok Cetak Sebagian RA dan RB sepasang 

54 Spreader 1 

55 File NiTi no 15-40, panjang 21mm ,25mm 1 set 

56 File NiTi no 45-80, panjang 21mm ,25mm 1 set 
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BAB 3 

REQUIREMENT 
 

No Requirement Kasus 

1 Rekam Medik 5 

2 Tumpatan  Amalgam  kelas I 2 

3 Tumpatan  Amalgam  kelas II 2 

4 Tumpatan Komposit kelas I 2 

5 Tumpatan Komposit kelas II 2 

6 Tumpatan Komposit kelas III 2 

7 Tumpatan Komposit kelas IV 2 

8 Tumpatan GIC kelas V 2 

9 Desensitisasi dengan kavitas 2 

10 Restorasi Indirect Inlay Logam / Adoro Fused To Metal 1 

11 Restorasi Indirect Inlay Logam / Adoro Fused To Metal 1 

12 Perawatan Pulp Capping Direct / Indirect 3 

13 Perawatan Saluran Akar Tunggal 2 

14 Perawatan Saluran Akar Ganda 2 

15 Diskusi Kasus dan Journal Reading 1 

16 Kasus Holistik 1 
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BAB 4 

PROTAP KERJA BAGIAN KONSERVASI GIGI 

 

TUMPATAN AMALGAM KELAS I 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, 

pemeriksaan, diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

4. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas kelas I dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

5. Mahasiswa melakukan pemberian basis dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan penumpatan amalgam kelas I dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan cek oklusi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

8. Mahasiswa melakukan pemolesan setelah 24 jam dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

10. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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TUMPATAN AMALGAM KELAS II 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

4. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas kelas II dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

5. Mahasiswa melakukan pemberian basis dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan pemasangan matriks band-wedge dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan penumpatan amalgam kelas II dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

8. Mahasiswa melakukan cek oklusi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan pemolesan setelah 24 jam dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

11. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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TUMPATAN KOMPOSIT KELAS I 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, 

pemeriksaan, diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

4. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas kelas I dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

5. Mahasiswa melakukan pemberian liner pada kavitas dalam dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan aplikasi etsa asam pada permukaan email. 

7. Mahasiswa melakukan aplikasi bonding pada permukaan email dan 

dentin kemudian diaktivasi dengan sinar. 

8. Mahasiswa melakukan penumpatan komposit kelas I dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan cek oklusi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan finishing dan polishing, kemudian menunjukkan 

kepada Instruktur. 

11. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

12. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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TUMPATAN KOMPOSIT KELAS II 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

4. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas kelas II dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

5. Mahasiswa melakukan pemberian liner  pada kavitas dalam dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan aplikasi etsa asam pada permukaan email. 

7. Mahasiswa melakukan aplikasi bonding pada permukaan email dan 

dentin kemudian diaktivasi dengan sinar. 

8. Mahasiswa melakukan pemasangan matriks band-wedge dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan penumpatan komposit kelas II dengan teknik 

layering dan menunjukkan kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan cek oklusi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

11. Mahasiswa melakukan finishing dan polishing kemudian menunjukkan 

kepada Instruktur. 

12. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

13. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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TUMPATAN KOMPOSIT KELAS III 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, 

pemeriksaan, diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

4. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas kelas III dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

5. Mahasiswa melakukan aplikasi etsa asam pada permukaan email. 

6. Mahasiswa melakukan aplikasi bonding kemudian diaktivasi dengan 

sinar. 

7. Mahasiswa melakukan penumpatan komposit kelas III dengan 

celulloid strip dan menunjukkan kepada Instruktur. 

8. Mahasiswa melakukan cek oklusi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan finishing dan polishing kemudian menunjukkan 

kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

11. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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TUMPATAN KOMPOSIT KELAS IV 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

4. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas kelas II dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

5. Mahasiswa mempersiapkan crown form dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan pemberian liner  pada kavitas paling dalam dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan aplikasi etsa asam pada permukaan email. 

8. Mahasiswa melakukan aplikasi bonding kemudian diaktivasi dengan sinar. 

9. Mahasiswa melakukan penumpatan komposit kelas IV dengan teknik 

layering, membentuk anatomi  menggunakan crown form dan 

menunjukkan kepada  Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan cek oklusi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

11. Mahasiswa melakukan finishing dan  polishing kemudian menunjukkan 

kepada Instruktur. 

12. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

13. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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TUMPATAN GIC KELAS V 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan  

3. rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

4. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

5. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas kelas V dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan aplikasi dentin conditioner pada daerah kavitas. 

7. Mahasiswa melakukan penumpatan GIC kelas V menggunakan matriks 

servikal 

8. dan menunjukkan kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan finishing, pemberian varnish dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

11. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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PERAWATAN PULPCAPPING DIRECT / INDIRECT 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan foto diagnosa dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

4. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

5. Mahasiswa melakukan preparasi kavitas dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan aplikasi bahan obat-obatan pulpcapping dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan aplikasi basis di atas bahan pulpcapping dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

8. Mahasiswa melakukan pemberian tumpatan sementara dan dilakukan 

observasi beberapa minggu. 

9. Mahasiswa melakukan observasi (kontrol) dan foto rontgen dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan pembongkaran tumpatan sementara. 

11. Mahasiswa melakukan pemberian liner pada kavitas paling dalam dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

12. Mahasiswa melakukan perawatan restorasi pada kavitas dan 

menunjukkan kepada  Instruktur. 

13. Mahasiswa melakukan observasi (kontrol) 1 minggu kemudian dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

14. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan 

mengisi buku kerja. 

15. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 
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PERAWATAN SALURAN AKAR VITAL 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan foto diagnosa dan menunjukkan kepada Instruktur. 

4. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

5. Mahasiswa melakukan tindakan anastesi. 

6. Mahasiswa melakukan cavity entrance dan menunjukkan kepada Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan  Diagnosa Wire Photo dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

8. Mahasiswa melakukan penentuan Panjang Kerja dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan ekstirpasi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan preparasi saluran akar  sesuai panjang kerja dan teknik 

preparasi yang sesuai kemudian menunjukkan kepada Instruktur. 

11. Mahasiswa melakukan  desinfeksi saluran akar dengan obat sterilisasi saluran 

akar, ditutup tumpatan sementara  dan kontrol satu satu minggu kemudian. 

12. Mahasiswa melanjutkan preparasi dengan teknik preparasi yang sesuai dan 

melakukan trial guttap sesuai panjang kerja dan no file terakhir. 

13. Mahasiswa melakukan Foto Trial Gutta dan menunjukkan kepada Instruktur. 

14. Mahasiswa melakukan  pemberian bahan obat sterilisasi, ditutup tumpatan 

sementara dan menunjukkan kepada Instruktur.  

15. Pasien kontrol 1 minggu kemudian. 

16. Mahasiswa dapat melakukan pengisian saluran akar jika tidak ada keluhan. 

17. Mahasiswa melakukan foto rontgen pengisian dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

18. Mahasiswa melakukan  penumpatan  dengan tumpatan sementara. 

19. Pasien kontrol 1 minggu kemudian. 

20. Mahasiswa melakukan perawatan restorasi indirek sesuai dengan rencana 

perawatan dan menunjukkan kepada Instruktur. 

21. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan mengisi buku 

kerja. 

22. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur 

 

 

 

 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 19  KG 

 

PERAWATAN SALURAN AKAR  NON VITAL 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan foto diagnosa dan menunjukkan kepada Instruktur. 

4. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

5. Mahasiswa melakukan cavity entrance dan menunjukkan kepada Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan  Diagnosa Wire Photo dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan penentuan Panjang Kerja dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

8. Mahasiswa melakukan ekstirpasi dan menunjukkan kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan preparasi saluran akar  sesuai panjang kerja dan teknik 

preparasi yang sesuai kemudian menunjukkan kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan  desinfeksi saluran akar dengan obat sterilisasi saluran 

akar, ditutup tumpatan sementara  dan kontrol satu satu minggu kemudian. 

11. Mahasiswa melanjutkan preparasi dengan teknik preparasi yang sesuai dan 

melakukan trial guttap sesuai panjang kerja dan no file terakhir. 

12. Mahasiswa melakukan Foto Trial Gutta dan menunjukkan kepada Instruktur. 

13. Mahasiswa melakukan  pemberian bahan obat sterilisasi, ditutup tumpatan 

sementara dan menunjukkan kepada Instruktur.  

14. Pasien kontrol 1 minggu kemudian. 

15. Mahasiswa dapat melakukan pengisian saluran akar jika tidak ada keluhan. 

16. Mahasiswa melakukan foto rontgen pengisian dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

17. Mahasiswa melakukan  penumpatan  dengan tumpatan sementara. 

18. Pasien kontrol 1 minggu kemudian. 

19. Mahasiswa melakukan perawatan restorasi indirek sesuai dengan rencana 

perawatan dan menunjukkan kepada Instruktur. 

20. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan mengisi buku 

kerja. 

21. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 

 

 

 

 

 

 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 20  KG 

 

TUMPATAN INDIRECT INLAY LOGAM / Adoro Fused To Metal 

  

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan foto diagnosa dan menunjukkan kepada Instruktur. 

4. Mahasiswa melakukan pencetakan RA-RB dan menunjukkan kepada Instruktur. 

5. Mahasiswa melakukan pembuatan model kerja dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan pembuatan outline inlay dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

8. Mahasiswa melakukan preparasi Inlay dan menunjukkan kepada Instruktur. 

9. Mahasiswa melakukan pencetakan menggunakan malam biru pada kavitas dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan pencetakan menggunakan elastomer double impression 

pada gigi yang dipreparasi, menggunakan  alginat pada rahang antagonis dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

11. Mahasiswa membuat catatan gigit serta shade guide dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

12. Mahasiswa melakukan pemberian tumpatan sementara. 

13. Mahasiswa membuat Instruksi Laboratorium dan mengirimkan ke lab teknik gigi. 

14. Mahasiswa menunjukkan terlebih dahulu  inlay dari lab kepada Instruktur. 

15. Mahasiswa melakukan try in inlay dan menunjukkan kepada Instruktur. 

16. Mahasiswa melakukan insersi inlay dan menunjukkan kepada Instruktur. 

17. Pasien kontrol 1 minggu kemudian. 

18. Mahasiswa melakukan foto rontgen dan menunjukkan kepada Instruktur. 

19. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan mengisi buku 

kerja. 

20. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 21  KG 

 

TUMPATAN INDIRECT ONLAY LOGAM / Adoro Fused To Metal 

 

1. Mahasiswa mempersiapkan alat yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa melakukan pengisian Rekam Medis (anamnesa, pemeriksaan, 

diagnosa dan rencana perawatan) dan menunjukkan kepada Instruktur. 

3. Mahasiswa melakukan foto diagnosa dan menunjukkan kepada Instruktur. 

4. Mahasiswa melakukan pencetakan RA-RB dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

5. Mahasiswa melakukan pembuatan model kerja dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

6. Mahasiswa melakukan pembuatan outline onlay dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

7. Mahasiswa melakukan preparasi Onlay pada model kerja dan menunjukkan 

kepada Instruktur serta membuat mahkota sementara. 

8. Mahasiswa melakukan tindakan asepsis (isolasi daerah kerja). 

9. Mahasiswa melakukan preparasi Onlay  dan menunjukkan kepada Instruktur. 

10. Mahasiswa melakukan pencetakan menggunakan malam biru pada kavitas dan 

menunjukkan kepada Instruktur. 

11. Mahasiswa melakukan pencetakan menggunakan bahan elastomer double 

impression pada gigi yang dipreparasi, menggunakan  alginat pada rahang 

antagonis dan menunjukkan kepada Instruktur. 

12. Mahasiswa membuat catatan gigit serta shade guide dan menunjukkan kepada 

Instruktur. 

13. Mahasiswa melakukan pemasangan mahkota sementara dan menunjukkan 

kepada Instruktur. 

14. Mahasiswa membuat Instruksi Laboratorium dan mengirimkan ke lab teknik gigi. 

15. Mahasiswa menunjukkan terlebih dahulu  Onlay dari lab kepada Instruktur. 

16. Mahasiswa melakukan try in Onlay menunjukkan kepada Instruktur. 

17. Mahasiswa melakukan insersi Onlay menunjukkan kepada Instruktur. 

18. Pasien kontrol 1 minggu kemudian. 

19. Mahasiswa melakukan foto rontgen dan menunjukkan kepada Instruktur. 

20. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran kepada Instruktur dan mengisi buku 

kerja. 

21. Mahasiswa meminta nilai akhir kepada Instruktur. 

 

 

 

 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 22  KG 

 

BAB 5 

DISKUSI KASUS DAN JOURNAL READING 

 

Merupakan salah satu requirement dimana mahasiswa akan 

mempresentasikan satu kasus disertai satu jurnal pendukung. 

Persyaratan : 

Kasus  dapat berupa Tumpatan Direct : 

- Komposit kelas II 

- Komposit kelas III 

- Komposit kelas IV 

- Amalgam kelas II 

- GIC kelas V dengan kondisi khusus 

Jurnal pendukung dapat berupa jurnal case report ataupun review article. 

Ketentuan : 

- Salah satu kasus di Acc kan kepada salah satu Instrukstur dan 

disetujui. 

- Mahasiswa menyerahkan satu jurnal pendukung kepada 

Instruktur, kemudian mengisi buku „Journal Reading‟. 

- Jurnal pendukung kemudian di terjemahkan dengan baik dan 

benar. 

- Materi presentasi meliputi : 

 Data Pasien, Anamnesa, Pemeriksaan, Diagnosa dan 

Rencana Perawatan. 

 Dilengkapi Foto Klinis sebelum perawatan, tahapan 

pekerjaan, setelah perawatan. 

 Disertai materi dari jurnal pendukung. 

- Mahasiswa mempresentasikan kasus sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 23  KG 

 

BAB 6 

KASUS HOLISTIK 

 

Merupakan salah satu requirement dimana mahasiswa melakukan suatu 

perawatan terhadap satu pasien dari kondisi awal hingga perawatan rongga 

mulut secara menyeluruh. 

Persyaratan kasus : 

 Minimal merawat satu kasus PSA disertai perawatan 

restorasinya. 

 Melakukan perawatan rongga mulut lainnya secara 

menyeluruh. 

 Perawatan diluar departemen konservasi gigi dapat 

dilakukan oleh operator lain (disertai surat konsul dari 

bagian konservasi gigi). 

Ketentuan : 

- Kasus di Acc kan kepada salah satu Instrukstur dan disetujui. 

- Pasien dilakukan perawatan rongga mulut secara keseluruhan. 

- Dilengkapi foto klinis sebelum dan setiap tahapan kerja. 

- Membuat satu makalah, meliputi : 

 Data Pasien, Anamnesa, Pemeriksaan, Diagnosa dan 

Rencana Perawatan. 

 Dilengkapi foto klinis sebelum perawatan, tahapan 

pekerjaan, setelah perawatan, serta foto Rontgen 

 Dilengkapi dengan tahapan pekerjaan di bidang 

konservasi gigi 

 Dilengkapi dengan riwayat perawatan di bidang 

departemen lain 

- Mahasiswa mempresentasikan kasus sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 24  KG 

 

BAB 7 

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 

 

Merupakan uji evaluasi yang menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian 

Departemen Konservasi Gigi. Ketentuan sebagai berikut : 

- Mini-CEX dilakukan 4 kali 

- Kasus Restorasi sebanyak 2 kali 

- Kasus Endodontik sebanyak 2 kali 

- Memberitahu Instruktur sebelumnya jika akan mengikuti ujian 

Mini-CEX 

- Mempersiapkan segala sesuatu secara lengkap sebelum ujian 

dilakukan 

- Ujian berlangsung dalam salah satu shift (2 jam) 

- Setelah ujian berakhir, mahasiswa mendapatkan feedback dari 

Instruktur dan 

    nilai Mini-CEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      DEPARTEMEN KONSERVASI GIGI 25  KG 

 

BAB 8 

Direct ObservationFor Prosedural Skills (DOPS) 

 

Merupakan uji evaluasi yang menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian 

Departemen Konservasi Gigi. Ketentuan sebagai berikut : 

 DOPS dilakukan sebanyak 2 kali 

 Kasus Restorasi 1 kali, dapat salah satu kasus di bawah ini : 

o Tumpatan direk amalgam kelas I 

o Tumpatan direk amalgam kelas II 

o Tumpatan direk komposit kelas I 

o Tumpatan direk komposit kelas II 

o Tumpatan direk komposit kelas III 

o Tumpatan direk komposit kelas IV 

 Kasus Endodontik 1 kali, dapat salah satu kasus di bawah ini : 

o Tahapan Cavity Entrance hingga perhitungan panjang kerja 

o Tahapan preparasi saluran akar hingga foto trial gutta point 

 Memberitahu Instruktur sebelumnya jika akan mengikuti ujian DOPS 

 Mempersiapkan segala sesuatu secara lengkap sebelum ujian 

dilakukan 

 Ujian berlangsung dalam salah satu shift (2 jam) 

 Setelah ujian berakhir, mahasiswa mendapatkan feedback dari 

Instruktur dan nilai  


