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KEDOKTERAN GIGI
http://fkg.ui.ac.id
Fakultas Kedokteran Gigi
Kampus UI Salemba
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Telepon: 3193-0270, 315-1035 ext. 303
Fax: 3193-1412
Url: http://www.fkg.ui.ac.id
humas.fkg@ui.ac.id
Spesialis I (Specialist Program)
Prostodonsia (Prosthetic Dentistry)
seorang spesialis prostodonsia memiliki kepekaan dan terampil
mengelola kasus kasus bidang ilmu prostodonsia berdasarkan
perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir sesuai dengan etika
ilmu dan etika profesi serta dapat bekerja sama dalam tim dengan
keahlian bidang ilmu lainnya untuk mencapai pelayanan kesehatan
secara menyeluruh
Menjadi Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia
terkemuka yang mampu bersaing di tingkat internasional.
Menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
Prostodonsia yang mencakup pendidikan, penelitian dan
pengabdian/pelayanan pada masyarakat sesuai dengan standar
pendidikan dan kompetensi spesialis prostodonsia, menggunakan
ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang diakui di tingkat
internasional.
Tidak ada
12.00.02.01
Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Indonesia (PPDGS FKGUI) didirikan berdasarkan
kebutuhan masyarakat akan pelayanan Spesialistik di bidang
Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia
telah menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
sejak tahun 1984 berdasarkan SK. Dirjen Dikti No.:
141/DIKTI/Kep/1984. Dalam SK tersebut telah ditetapkan
Universitas Indonesia merupakan salah satu dari 4 universitas
negeri disamping Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada
dan Universitas Airlangga sebagai penyelenggara Program
Pendidikan Dokter Gigi Spesialis. Universitas Indonesia mempunyai
7 (tujuh) Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)

Masa studi
Jumlah sks
Pendidikan sebelumnya
Tujuan

yang meliputi bidang (1) Ilmu Bedah Mulut, (2) Ilmu Kesehatan Gigi
Anak, (3) Ilmu Konservasi Gigi, (4) Ilmu Penyakit Mulut, (5) Ilmu
Ortodonsia (6) Ilmu Periodonsia, dan (7) Ilmu Prostodonsia.
5 semester
56 sks
Dokter gigi
1.Memiliki kemampuan untuk menghubungkan kasus prostodonsia
spesialistik dengan ilmu kedokteran klinis.
2.Memiliki kemampuan untuk menghubungkan kasus prostodonsia
spesialistik dengan ilmu kedokteran gigi lain yang terkait.
3.Memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang
prostodonsia untuk menangani kasus prostodonsia spesialistik.
4.Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan tim ahli, baik dalam
bidangnya sendiri maupun bidang-bidang keahlian lain dalam
lingkungan kesehatan.
5.Mampu memilih cara pendekatan professional bagi pasien
prostodonsia.
6.Mampu menentukan alternative perawatan kasus prostodonsia
dengan mempertimbangkan indikasi dan faktor-faktor terkait
berdasarkan diagnosis dan rencana perawatan yang cermat.
7.Mampu melaksanakan perawatan prostodontik kasus
maksilofasial secara multidisiplin.
8.Mampu melaksanakan perawatan kasus rehabiltasi prostodontik
dengan cara imediat.
9.Mampu melaksanakan perawatan kasus prostodonsia dengan
kelainan periodontal dengan diagnosis dan rencana perawatan
yang cermat.
10.Mampu melaksanakan perawatan kasus prostodonsia pasca
implant secara multidisiplin.
11.Mampu melaksanakan perawatan kasus prostodonsia dengan
gigi tiruan kaitan presisi berdasarkan diagnosis dan rencana
perawatan yang cermat.
12.Mampu melaksanakan perawatan kasus kelainan fungsional
sendi rahang secara non bedah.
13.Mampu bekerjasama dalam tim ahli untuk mendiagnosa,
merencanakan dan menanggulangi kasus-kasus prostodontik yang
memerlukan pendekatan multidisiplin.

14.Mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di bidang
kedokteran gigi khususnya prostodonsia.
15.Mampu menerapkan teknologi yang tepat guna sesuai dengan
indikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
16.Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
penelitian klinis di bidang kedokteran gigi khususnya prostodonsia.
17.Mampu merencanakan dan melakukan pelatihan dan
penyuluhan kepada sejawat dan masyarakat yang membutuhkan.

Daftar mata ajaran

Peraturan
Syarat pendaftaran

18.Menghayati dan mengamalkan etika profesi dan etika ilmu
dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter gigi.
19.Menghayati dan mengamalkan etika profesi dan etika ilmu
dalam usaha mengembangkan sikap pribadinya sebagai ilmuwan.
Bedah Jurnal Prosto (DNPT801209)Bio-Etika dan Komunikasi
(DNGU801101)Estetik Prostodonsia (DNPT802313)Implan KG
(DNPT801206)Keterampilan Klinik 1 (DNPT801224)Keterampilan
Klinik 2 (DNPT802327)Keterampilan Klinik 5
(DNPT803629)Keterampilan Klinik Prosto 3
(DNPT802419)Ketrampilan Klinik Prosto 4 (DNPT803522)Laporan
Kasus Prosto (DNPT802418)Laporan Kasus Prosto Hibrid
(DNPT803521)Metpen & Biostatistik Kedokteran Gigi
(DNGU801203)Oklusi Fungsional (DNPT801123)Penelitian
Prostodonsia 1 (DNPT802311)Penelitian Prostodonsia 2
(DNPT803520)Publikasi Ilmiah (DNPT803528)Rehabilitasi Oral 1
(DNPT801101)Rehabilitasi Oral 2 (DNPT801102)Rehabilitasi Oral 3
(DNPT801205)Rehabilitasi Oral Khusus (DNPT802312)Sari
Pustaka Prosto (DNPT802316)Skill's Lab : Konsep Okluasi 2
(DNPT801230)Skill's lab: GTSKL & GTC (DNPT801104)Skill's lab:
implant (DNPT801208)Skill's lab: Konsep Oklusi
(DNPT801103)Skill's Lab Prostodonsia 1 (DNPT802325)Skill's Lab
Prostodonsia 2 (DNPT802326)
Peraturan Mengacu Universitas Indonesia
-Memiliki ijasah dokter gigi dari perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta/perguruan tinggi di luar negeri yang diakui
oleh Kemdiknas/ perguruan tinggi di luar negeri yang ijazahnya
telah dilegalisasi oleh Kemdiknas.
-Lulus dalam seleksi masuk ujian Test Potensial Akademik (TPA)
dan Bahasa Inggris yang dipersyaratkan Universitas Indonesia.
-Lulus ujian kekhususan terdiri dari ujian tertulis dan wawancara

Persyaratan program

Pendaftaran

-Lulus ujian keterampilan
-Psikotest
Tidak boleh buta Warna sebagian / keseluruhan
Tidak boleh tuna Runggu
Tidak boleh tuna Tuna Netra
Tidak boleh tuna Wicara
Tidak boleh tuna Daksa
http://penerimaan.ui..ac.id

