
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

NOMOR : 22 /KEP/M.PAN/4/2001 

TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIG1 

DAN ANGICA KREDITNY A 

MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

Meniiiibang : a. baliwa dalam rangka nieningkatkan kesadaran masyar-akat 
akan kesehatan gigi, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil 
yang ditugaskan secara penuh sebagai Perawat Gigi untuk 
melaksanakan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut. 

b . bahwa untuk n ~ e n j a ~ n i ~ l  pembinaan karier kepang kata~i, 
jabatan dan peningkatan profesionalisme ' Perawat Gigi, 
dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Perawat 
Gigi dan Angka Kreditnya; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian, sebagairnana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-undang Nomor- 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nornos 22 Tahun 1999 tentang 
Penierintahan Daerali; 

4. Peraturail Petiicrintah Noiiior 7 Tahuil 1977 lentarig 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah 



beberapa kali diubah terakhir dengan Pcraturan Pcmcsintali 
Nomor 6 Taliun 1997; 

5. Peraturan Pen~eriiitali Nolilor 16 Taliun 1994 ten tang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintali Nomor 32 Taliun 1996 tcnlang Tenaga 
Keselialan ; 

7. Peraturan Pemcrintali No~nor  25 Taliun 2000 tentang 
Kewenangan Pemel-intali dan Kcwcnangan Propilisi scbagai 
Dacrah Olonom; 

8. Peraturan Pe~nerintah Noinor 96 Tal~un 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemiiidal~an dan Pemberlientian 
Pegawai Negeri Sipil; 

9. Pcsaturan PcmcrinLah Nornor 97 Taliun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan Pemerintali N o ~ i ~ o r  99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

11. Keputusan Presiden Nomor 87 taliuii 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

12. Keputusan Presiden No~nor 163 Taliun 2000 tentang 
Kedudukan , Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata kel-ja Menteri Negara; 

13. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 

Memperliatikan : 1. Usulan Menteri Keseliataii dan Kesejahteraan Sosial 
Ilepublik Ilidoncsia clcngan suralnya NOIIIOI- 32IMc1-I~CS- 
Kesos/I/2001 tanggal 12 Jariuari 2001 ; 



2.  Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan 
suratnya Nomor : K.26-30lV. 3-611 8 tanggal 9 Pebruari 
2001 . 

MEMUTUSKAN : 

Menctapka~i : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYA- 
GUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN 
FUNGSIONAL PERAWAT GIG1 DAN ANGKA 
KREDITNYA. 

Dalarn keputusan ini yang di~naksud dengaii: 

1. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibcri tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuli ole11 pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanail asuhan 
kesehatan gigi dan mulut. 

2. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 
danlatau aku~nulasi liilai butir-butir kegiatan yang liarus dicapai 
ole11 seorang Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier 
kepangkatan dan jabatan. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa 
Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris 
Militer, Sekreiaris Presidcn, Sckre1a1.i~ Wakil Prcsitlcn, I<cpala 
Kepolisian Negara, Pi~iipinan Le~nbaga Pcmerin~ah Non 
Dcpartemcn, Pimpinan Kcsckrcla~-iatan 1,cmbaga 
TertinggiITi nggi Ncgara; 



4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propi~lsi adalah 
Gubernur; 

5 .  Pcjabat Penlbina Kepegawaian Daesali KabupalenIKota adalali 
Bupatil Walikota. 

BAB I1 

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

Pasal 2 

Saba(an Firrlgsiorial Pel-awat Gigi lcrnlasuk dalarn Rumpi111 
Kcsclialan. I 4 

Pasal 3 

( I )  Pesawat Gigi berkedudukan sebagai pelaksana ~eknis  fungsional 
pada unit kerja di lingkungan Departemen Kesehaian dan 
Kcsejaliteraan Sosial dan InstitusiIUnit Pelayanali Kesehatan di 
luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial . 

(2) Perawat Gigi sebagaimaiia diinaksud dalaim ayat ( I ) ,  adalah 
jabatan karier yang lianya dapat diduduki ole11 Pegawai Negesi 
Sipil. 

Pasal 4 

Tugas pokok Perawat Gigi adalah melaksanaka~i pelayanan asuhan 
keseliatan gigi dan mulut pada masyarakat di Unit Pelayanan 
Kesehatan seperti Puskesmas, Rumall Sakit, Poliklinik. 



BAB I11 

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal 5 

Unsur dan sub unsur kegiatan Perawat Gigi yang dinilai angka 
kreditnya, terdiri dari : 

1 .  Pcndidikan, meliputi : 

a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar; 

b. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Perawat Gigi, 
dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 
(STTPL) atau sertifikat. 

2. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, meliputi: 

a. Persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada 
kelompok anak usia 0-5 tahun. 

b. Pelaksanaan pelayanan asuhan kesellatan gigi dan mulut 
kelompok anak usia 0-5 tahun. 

c. Persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada 
kelompok anak usia 6-14 tahun. 

d. Pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 
kelompok anak usia 6-14 tahun. 

e. Persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 
kelompok Usia > 15 tahunlmasyarakat. 

f. Pelaksanaan pelayanan asul~an kesehatan gigi dan mulut 
kelompok usia > 15 tahunlmasyarakat. 

g. Pelaksanaan pelayanan asuhan keseliatan gigi darl mulut pasien 
dikliniklruang rawat inap. 



h. Pelaksanaan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
lnulut . 

i . Menjadi Instruktur Klinik. 

3. Pengembangan profesi, meliputi: 

a. Membuat karya tulis atau karya ilmiah bidang kesehatan; 

b. Menterjemahkanlmenyadur buku dan bahan lainnya dibidang 
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; 

c. Membuat buku pedomanlpclu~~juk tclinis dibidang pclayanan 
asuhan kesehatan gigi dan mulut; 

d. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang pelayanan 
asulian kcschatan gigi da11 lnulul. 

4. Pcriu~ijang kegiatan pelayanan asulian kesehatan gigi dan mulut, 
~ncliputi ; 

a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang 
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; 

b. Mengikuti seminar/lokakarya/delegasi ilrnial~ di bidang 
kesehatan gigi dan mulut; 

c. Menjadi anggota organisasi profesi bidang perawat gigi; 

d. Me~ljadi anggota tiin penilai jabatan fungsional perawat gigi; 

e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; 

f. Memperoleh tanda penghargaanltanda jasa. 



BAB IV 

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Pasal 6 

( 1 )  Jenjang jabah11 Pesawal Gigi dasi yang lei-endall sa~npai clcngarl 
testinggi , yaitu : 

a. Pesawat Gigi Pelaksana Pemula; 

b. Pcrawal Gigi Pclaksana; 

c. Perawat Gigi Pclaksana Lc?~ijuk~n; 

cl. Pcrawat Gigi Pcnyclia. 

(2) Je~~jang  pal~gkat dan golongan ruang Pesawat Gigi sebagai~~laiia 
dimaksud dalam ayat (1) dari yang tesendali sampai dengan 
tertinggi yaitu: 

a. Perawat Gigi Pelaksana Pcmula, yaitu Pcngatus Muda , 
Golongan suang ITIa. 

b. Perawat Gigi Pelaksana, terdiri dari; 

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang IIIb; 

2. Pengatus, golongan ruang IIIc; 

3. Pengatur Titlgkat I, golongan ruang IIId. 

c. Perawat Gigi Pelaksaila lanjutan, terdiri dari : 

1. Penata Muda, golongan ruang IIIfa; 

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruatlg IIIIb. 

d. ~ e r a w a t  Gigi Penyelia, tcldisi dari : 

1 . Penata, golongan 1-11ang IIIIc; 

2. Penata Tingkat I ,  golongan ruallg IIIId. 
7 
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BAB V 

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DAN 
DIBERIKAN ANGKA KREDIT. 

Pasal 7 

(1) Rillcia11 kcgiatan Pcrawat Gigi, scbagai bcrikut; 

a .  I)csawat Gigi I'claksana Pcmula, yaili~ : 

1 .  Menyusun Rencana ker.ja penyululian pelayanan as~~li:u~i kcs. 
gigi dan ~nulu t  pada keloinpok anak usia 0-5 tahun (pra 
sc kol all). 

2. Menyusun niateri penyuluhan pelayanan asulian keseliatan gigi 
dan mulut kelompok usia 0-5 tahun (psa sekolah) 

3. Me~nbuat model uiltuk de~noiistrasi kesehatan gigi dan mulut 

4. Melakukan Stesilisasi pel-alatan keseliatan gigi (Hand- 
Instrument) 

5 .  Melaksanakan penyuluhan pelayanan asulian kesehatan gigi dan 
niulut pada kelompok anak usia 0-5 tahun (pra sekolah) 

6. Melakukan peilieriksaail Oral debri kelompok usia 0-5 tahun 
(pra sekolah) 

7. Melakukan pe~neriksaaii calculus index anak usia 0-5 tahun (pra 
sekolah) 

8. Melakukan pemesiksaan Delayed, Missing, Fillecl - Teeth 
(DMF-T) anak usia 0-5 tahun (pra sekolah) 

9. Mclakukan dcmonstrasi sikat gigi massal/bersama anak usia 0-5 
tahun (pra sekolah) 



10. Melakukan disclosing solution anak usia 0-5 tahun (pra sekolah) 

11. Melakukan pengolesan fluor pada gigi keloinpok anak usia 0-5 
tahun (pra sekolah) 

12. Melakukan pit dan fissure sealant kelompok anak usia 0-5 taliun 
(pra sekolah) 

13. Menerima konsultasi dal-i pasienlinasyarakat tentang pelayanan 
asuhan kescllalan gigi dan mulut kclompok anak iisia 0-5 ~ a h u ~ i  
(pra sckolah) 

14. Mclakukan pcncabulan gigi su lung goyang dcl-ajat 3 

1 5 .  Melakukan komui-ri kasi Lesa-peuli k berupa naseliat, saran atau 
instruksi 

16. Mclakukan pcncatatan dan pclaporan pclaya~ian a su l i a~~  
kcsehatan gigi clan niulut kclohpok anak usia 0-5 tahun (psa 
sekolah) 

17. Mengadakan rujukail pelayanan asul~an keseliatan gigi dan inulut 
ke Puskesinas. 

b. Perawat Gigi Pelaksana, yaitu: 

1. Menyusun recana kerja penyuluhan pelayanan asul~an kesehatan 
gigi dan mulut kelompok anak usia 6-14 tal~un; 

2. Melakukan penjaringan kesehatan gigi dan nlulut kelompok 
anak usia 6 - 14 tahun; 

3. Menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesel~atan gigi 
dan inulut kelo~npok anak usia 6 - 14 tahun; 

4 .  Mernbuat alat peraga penyuluhan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut kelon~pok anak usia G - 14 tahun; 

5. Mclakukan pcn~clilla~.aan pel-alatan kcscliatan gigi lcrliaclap 
pcnyimpanan alat-alatll-Iand instrument; 



6. Melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan gigi dengall 
memberi oli pada alat-alat kesehatan gigi (dental unit, dental 
chair-); 

7. Melakukan peilyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut kelompok anak usia 6 - 14 tahun; 

8. Melakukan pelneriksaan Oral Hygiene Index Symplied (OI-11s) ; 

9. Melakukan Pemcriksaan calculus i~~clex kclo~npok anak usia 6 - 
14 taliun; 

10. Mclakukan peiner-iksaan Communily Hygiene Index Syniplifiecl 
(CPITN) ; 

1 1 .  Mclakukan pc~ncl-iksaan DM17-1' I<cloll~l)ok anak usia 6-14 
laliun; 

12. Melakukan dcrnontrasi sikal gigi massall bersama kelolnpok 
anak usia 6 - 14 tahun; 

13. Melakukan pengolesan disclosing kelompok anak usia 6- 14 
tahun; 

14. Membimbing kumur-kumur fluor kelonlpok anak usia 6- 14 
tahun; 

15. Melakukan pengolesan Fluor pada kelonlpok anak usia 6 - 14 
tahun ; 

16. Melakukan scalling supra gingiva; 

17. Melakukan penaxnbalan sementara kelompok anak usia 6 - 14 
tahun; 

18. Melakukai~ pencabutan gigi sulung goyang derajat 2; 

19. Melakukan pit d a ~ i  I'ilsul-c scalanl kclonipok ari;tk usia 6 - 14 
tahun ; 



20. Meilerilna konsul tasi dari pasiei~ masy arakat tentang pelay anan 
asulian kcscliatan gigi dan 111uliit kelolnpok anak usia 6 - 14 
tahun; 

21. Menerirna konsultasi denganldari tenaga keseliatan lainnya 
tentang pelayanan asuhan kcscliatan gigi dan ~nulut  kelo~npok 
anak usia G - 14 tahun; 

22. Mcugadakan ko~~sullasi  dcnganldan tcnaga kcsehalan lainnya 
tcnlang pelayanan asuhan kcscliatan gigi clan ri~c~lut kclompok 
anak usia 6 - 14 taliun; 

23. Mclakiika~l ko~nunikasi tcrapcutik kclompok anak usia G - 14 
tahun dalam bcn tuk nascli:tl, saran atau instl.i~ksi ; 

24. Mclakukan lilgas scbagai asislcn pelayarian l~icclik gigi clan 
mulut dasar un~uni;  

25. Melakukan pencatatan clan pelaporan pelayanari asuhan 
kesehatan gigi dan n~ulut  anak usia 6 - 14 tahun; 

26. Mengadakan Lugas limpah berupa penambalan gigi clua bidang 
baik dengan tambala11 amalgam maupun sarana gigi; 

27. Mengadakan tugas limpah berupa pencabutan gigi sulung 
dengan infiltrasi aneshi; 

28. Mengadakan rujukan pelayallan asuhail keseliatan gigi dan ~nulut  

c. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan, yaitu. 

1. Menyusun Rencana Penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan 
gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun; 

2. Menyusun materi penyululian keseliatan gigi dan lnulut pada 
kelolnpok usia > 15 tahunlmasyarakat; 

3. Mcrnbual alal pcraga pcnyululiari kcscllatan gigi dan 111uIi1t pada 
kclompok usia > 15 tahi~nlmasyarakal; 



4. Melakukan pembuatail brosur dan leaflet pelayanan asuhan 
kesehatan gigi pada kelompok usia > 15 taliunlmasyarakat; 

5 .  Melakukan persiapan dan perencallaan demontrasi pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut pada usia > 15 tahun/masyarakat; 

6. Mclaksanaka~i pcnyululian pclaya~ian asulian kcscliata~i gigi dan 
mulut pada kelolnpok usia > 15 Laliunl~nasyarakal; 

7. Mclakukan pcmeriksaan 01-11s pada kclompok usia > 15 
tahunlmasyarakat; 

8. Mclakukan pc~neriksaan calculus index patla kclo~npok usia > 
15 tal~unImasya~-akat; 

9. Mclal<u kan pc~iic~-i ksaa~i CPJTN pada masyarnkat; 

10. Melakukan Pe~neriksaan DMF-T; 

1 1 . Mclakukan de~llolllrasi sikat gigi ~nassallbersaii~a pada 
kelompok usia > 15 tahunlmasyarakat; 

12. Melakukan pengolesan disclosing solution pada kelompok usia 
> 15 tahunlmasyarakat; 

13. Melakukan pengolesan fluor pada kelompok usia > 15 
tahunlmasyarakat ; 

14. Melakukan pit dan fissure sealant pada kelompok kelolnpok usia 
> 15 tahunlmasyarakat; 

15. Melakukan scalling supra gingiva kelompok usia > 15 
tahunlmasyarakat; 

16. Melakukan penambalan semeiitara pada kelornpok usia > 15 
tahunln~asyarakat ; 

I 7. Mclakukan penambalan clel~gan metocla ART1 amal gamlsewal-1x1 
gigi; 



18. Melakukan pencabutan gigi sulung goyailg derajat 1 ; 

19. Menerima konsultasi dari pasieiilmasyarakat telltang pelayanan 
asuhan kesehatan gigi dan 111iiIut; 

20. Mcne~.in~a konsultasi clenganldari lenaga kcsellatan lainnya 
tentang pelayanan asuhan keseliatan gigi dan mulul; 

21. Mcngadakan konsullasi dcnganldari Lenaga kesehatan lainnya 
tentang pelayanan asulian kcschalan gigi dan mulut; 

22. Mcngadakan konsullasi dcnganldari tcnaga kcseliata~i lairlnya 
[cntang pclayanan kcsclialan gigi dan mulul; 

23. Melakukan komunikasi terapeutik pada usia > 15 
tali11 nlniasyai-aka[; 

24. Melakukan dc~nontrasi kcgiatan pclayaiian asi~Ii;i~i kcsehatan 
gigi dan n~ulut;  

25. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan 
~nulut dasar kliusus; 

26. Melakukan tugas limpah berupa penambalan gigi dua bidang 
atau lebih dengan ainalgam maupun tainbalan sewarna gigi; 

27. Melakukan tugas limpah berupa pencabutan gigi perinanent akar 
tunggal deilgan infiltrasi anesthesi ; 

d. Perawat Gigi Penyelia, yaitu: 

1.  Melakukan Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan n~ulut  pasien 
rawat inap; 

2. Melakukan pelayanan as1.111an kesehatan gigi dan mulut pasie~i 
pra tindakan operasi gigi/ral~ang/jariiigan mukosa mulut; 

3. Melakukan pelayanan asuhan keselia tan gigi dan mulu t pasicn 
paska tindakan operasilraliang jaringan mukosa nlulu l; 



4. Melakukan scalling supra gingiva; 

5 .  Melakukan pe~lambalan amalgam satu bidang; 

6. Melakukan penambalan glasssionornor satu bidang; 

7. Melakukan pencabutan gigi pscsistensi; 

8. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanar~ meclik gigi clan 
mulut dalam bidang spesialis non bedali, spesialis bedah, 
spcsialis non bcdal~ komplek, spesialis bcdali komplek; 

9. Mcnilai I l yg i e~~e  pctugas kcscllatan gigi clan mulul; 

10. Mengiji pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; 

11. Menlbuat pencatatan dan pclaporan kegialan pelayanan asuhan 
kesehatan gigi dan ~nulul rawat jalan; 

12. Membuat pencatatan dan pelaposan kegiatan pelayanan asuhan 
kesehatan gigi dan rnulut rawat jalan; 

13. Mengindentifikasi inasalal~ kesehatan gigi clan mulut; 

14. Melakukan pengarnatal1 epidemiologi dan inulut; 

15. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan 
gigi dan mulut; 

16. Merencanakan pelatihan pelayanan asulian kesehatan gigi dan 
niulut bagi Kades; 

17. Merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut bagi Perawat Gigi; 

18. Melaksanakan Pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
ll3~llut; 

19. Melaksanakan pembimbingan bagi siswa Sekolah Perawat Gigi 
cla11 Akade~ni Kescliatan Gigi. 



(2) Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia 
yang rnelaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang 
kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut diberikan nilai 
angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini. 

Pasal 8 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perawat Gigi yang 
sesuai dei~gan jenjang jabalannya untuk inelaksanakan kegiatan 
sebagai~nana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( I ) ,  maka Perawat Gigi 
yang satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya 
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara 
tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang 
bersangkutan. 

Pasal 9 

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana di~naksud 
dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut : 

1. Perawat Gigi yang melaksanakan tugas pelayanan asuhan 
kesehatan gigi dan mu.lut kesehatan diatas jenjang jabatannya, 
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan 
puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang 
dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini. 

2. Perawat Gigi yang melaksanakan tugas pelayanan asuhan 
kesehatan gigi dan mulut dibawah jenjang jabatannya, angka 
kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari 
setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran I keputusan ini. 6 

Pasal 10 

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit 
terdiri dari; 

15 



a. Unsur utama; 

b. Unsur Penunjang . 

(2) Unsur utama terdiri dari; 

a. Pendidikan; 

b. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; 

c. Pengembangan profesi. 

(3) Unsur pcnunja~lg adalah kcgialan yang ~nc~idukung pclaksanaan 
tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, sebagaitnana 
dimaksud dalam pasal 5 angka 4. 

(4) Rincian kegiatan Perawat Gigi dan angka kredit niasing-masing 
unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini. 

Pasal 11 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang hams dipenuhi 
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam 
jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Perawat Gigi adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1 keputusan ini dengan 
ketentuan : 

a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka 
kredit berasal dari unsur utama; dan 

b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit 
berasal dari unsur penunjang . 

(2) Perawat Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka 
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat 
lebili tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan 
un tuk kenaikan jabatanlpangkat beri ku tnya. 



( 3 )  Perawat Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan 
jabatanlpangkat pada tahun pertama dalam inasa jabatanlpangkat 
yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan 
mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua 
puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari 
kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut . 

(4) Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang 
IITId, setiap tahun diwaji bkan mengumpul kan angka kredit 
sekurang-kuratlgnya 10 (scpuluh) yang bcrasal dari kegiatan 
unsur utama. 

Pasal 12 

(1) Perawat Gigi yang secara bersama-sama membuat karya 
tulislkarya ilmiah dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut , pembagian angka kreditnya di tetapkan sebagai berikut : 

a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; 

b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang. 

BAB VI 

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 13 

(I)  Penilaian prestasi kerja Perawat Gigi oleh Tim Penilai 
dilakukan apabila berdasarkan perhitungan sementara, Perawat 
Gigi yang bersangkutan telah lnelnenuhi jumlal~ angka kredit 
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih 
tinggi. 
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(2) Penilaian prestasi kerja Perawat Gigi dilakukan sekurang- 
kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahuii yaitu 3 (tiga) bulan 
sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 14 

(1) Pcjabat yang berwe~lallg mcnctay kan angka krcdi t Pcrawat Gigi 
yaitu : 

a.  Kcpala Rui~iah Saki t atau I'inipinan Insti lusi/Uni t Pclayanan 
Kescliatan yang bcrsangkutan bagi Pcrawat Gigi Pclaksana 
I'cmula sanipai dcngan Pcrawat Gigi Penyclia yang bekerja 
pada Institusi/Unit Pelayanan Keseliatan cli lingkungan 
Dcparlemen Kescllalall dall Kcs~jal~lcraar~ Sosial. 

b. Pimpinan InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan yang 
bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk bagi Perawat Gigi 
Pelaksana Pelnula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia 
yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan 
Instansi Pusat d i  luar Departemen Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial. 

c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Perawat Gigi 
Pelaksana Penlula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia 
yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan 
Tingkat Propinsi. 

d. Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIKota bagi Perawat Gigi 
Pelaksana Pemula sampai dengan Penyelia yang bekerja pada 
IntitusiIUnit Pelayanan Kesehatan Tingkat KabupatenIKota. 

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagairnana 
clirnaksud dalarn ayat (1) diba~itu ole11 : 



a. Tim Penilai Jabatan Perawat Gigi Tingkat Rumah SakitIUnit 
Pelayanan Kesehatan bagi Kepala Rumah Sakit atau 
Pimpinan InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan di lingku~igan 
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial selanjutnya 
disebut Tim Penilai Rumah SakiIUnit Pelayanan Kesehatan; 

b. Tim Pcnilai Jabatan Pcrawat Gigi Tingkat InstilusiIUnit 
Pclayanan Keseliatan Instansi Pusat di luar Departemen 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi Pitnpinan 
InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan yang bersangku~an 
scla~i-julnya cliscbul ' l ' in~ I'cnilai Illslallsi. 

c. Tirn Penilai Jabatan Perawat Gigi Tingkal I'ropi~lsi bagi 
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, sela~ijutnya disebut Ti111 
Pcnilai Propilisi. 

d. Tim Penilai Jabatan Perawat Gigi Tingkat KabupalenlKo~a 
bagi Kepala Dinas Kesehalan KabupalenIKola, sela~~jutnya 
disebut Tim Penilai KabupalenlKola. 

(3) Tim Penilai sebagai dirnaksud dalam ayal (2) dapat dibentuk 
lebih dari 1 (satu) Tim sesuai dengan kemampuan inenilai, 
jurnlah dan lokasi Perawat Gigi yang dinilai. 

Pasal 15 

(I) Keanggotaan Tim Penilai Rumah SakitIUnit Pelayanan 
Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tiin Peililai Propinsi , dan Tim 
Penilai KabupatenIKota, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 
dengan susunan sebagai berikut : 

a. Seorang Ketua merangkap anggota. 

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota. 

c. Seorarlg sekretal-is merangkap anggota. 



(2) Pe~nbentukan dan susunan anggota Tim Penilai Rumah 
SakitIUnit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim 
Penilai Propinsi, dan Tiin Penilai KabupatenIKota, di tetapkan 
oleh: 

a. Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan InstitusiIUnit Pelayanan 
Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial untuk Tim Penilai Rumah SakitIUnit 
Pelayanan Kesehatan . 

b. Pimpinan InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat . 

di luar Departerncn Kcsellatan dan Kcscjal~tcraan Sosial yang 
bersangkutan untuk Tim Penilai Instansi. 

c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Perrilai 
Propinsi. 

d. Kepala Dinas Kesehata~ KabupatenIKota untuk Tim Penilai 
KabupatenIKota. 

(3) Anggota Tim Penilai Rumah SakitIUnit Pelayanan Kesehatan, 
Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai 
KabupatenIKota, adalah Perawat Gigi dan pejabat lain dengan 
ketentuan : 

a. Jabatanlpangkat serendah rendahnya sama dengan 
jabatanlpangkat Perawat Gigi yang dinilai; 

b. Merniliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi 
kerja Perawat Gigi; dan 

c. Dapat aktif melakukan penilaian. 

(4) Masa jabatan Tim Penilai Rumah SakitIUnit Pelayanan 
Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim 
Penilai KabupatenIKota, adalah 3 (tiga) tahun. 



(5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat. (2) dapat ~ne~llberhentikan 
dan mengganti anggota Tim Penilai sebeluin masa jabataniiya 
berakhir. 

(6) Apabila Tim Penilai Instansi belu~n dapat d ibc~~luk  kal-ena 
beluln memenuhi kriteria Tim Penilai yang clitentukan, iiiaka 
penilaian prestasi kerja Pel-awat Gigi dilaksanakan oleh Tim 
Pcnilai Ruinah SakitIUnit Pelayanan Kesehatan di lingkungan 
I3cpa1-lcmcn Kcsclia~an d a ~ i  l<csc~jal~~craar~ Sosial . 

(7) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat cli bentuk karena 
belurn mernenuhi kriteria Ti111 Penilai yang ditentukaii, ~naka  
pcnilaian prestasi kerja Perawat Gigi dilaksanakan ole11 Ti~n 
Penilai Ru~nah SakitIUnit Pelayanan Keschatan di lit~gkungan 
Departemen Keseliatan dan Kese~ahteraan Sosial . 

(8) Apabila Tim Penilai KabupatenIKota beluni dapat dibentuk 
karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang dilentukan, 
maka penilaian prestasi kerja Perawat Gigi dilaksanakan oleh 
Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan atau Tim Peililai 
Rumah SakitIUnit Pelayanan Kesehatan di lingkungan 
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial . 

Pasal 16 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tiill Penilai 
Rumah SakitIUnit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, 
Tim Penilai Propinsi , dan Tim Penilai KabupatenIKota, dalain 
2 (dua) inasa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali 
dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui 
~nasa  tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 



(2) Dalam ha1 terdapat anggota Tim Penilai Rumah SakitIUnit 
Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai 
Propinsi, dan Tim Penilai KabupatenIKota ikut dinilai, maka 
ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan. 

Pasal 17 

Tata kcrja dan tata cara penilaian Tim Penilai Rumah SakitIUnit 
Pclayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, 
dan Tim Penilai KabupatenIKota, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 
dan Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 18 

Usul Penetapan angka kredit diajukan.oleh : 
1. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang rnembidangi 

kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit 
atau Pimpinan InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan untuk angka 
kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengarl Perawat 
Gigi Penyelia yang bekerja pada InstitusiIUnit Pelayanan 
Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial . 

2. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi 
kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinail InstitusiIUnit 
Pelayanan Kesehatan masing-masing untuk Perawat Gigi 
Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang 
bekerja pada InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat 
di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 

3.  Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi 
kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepal a Dinas 
Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Perawat Gigi Pelaksana 



Pemula sarnpai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja 
pada InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan Tingkat Propinsi. 

4. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang inembidangi 
kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas 
Kesehatan KabupatenIKota untuk angka kredit Perawat Gigi 
Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang 
bekerja pada InstitusiIUnit Pelayanan Kesehatan Tjngkat 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 19 

( I )  Angka kredit yang ditetapkan ole11 pejabat berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( I ) ,  digunakan 
untuk mempertimbangkan kenaikan jabatanlpangkat Perawat 
Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( I ) ,  tidak 
dapat diajukan keberatan oleh Perawat Gigi yang bersangkutan. 

BAB VII 

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN 
MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN 

Pasal 20 

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan 
dari jabatan Perawat Gigi ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang 
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



BAB VIII 

PENYESUAIAN DALAM JABATAN 
DAN ANGKA KREDIT. 

Pasal 21 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini 
telah melaksanakan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut bcl-dasarkan kcputusan pcjabat yang bcrwcnang, dapat 
diangkat dan disesuai kan dalam jabatan Perawat Gi gi &ngan 

I I 

ketcntuan : . I  , ' 

1 1  

a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Pcngatur Rawat Gigi; 

b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang 

c. Tiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan 
Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
sebagaimana tersebut pada Lampiran I11 keputusan ini . 

BAB IX 
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Pasal 22 

(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perawat Gigi seorang 
Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif 
lninirnal yang di tentukan. 



(2) Disamping harus ~ ~ ~ c ~ n c n u h i  kctcntuan scbagailnana ditnaksud 
clala~n ayat (I),  pengangkalan Pcrawat Gigi didasarkan pada 
rorn~asi jabalan yang ditctapkan olcli Mcntcri yang I~crlanggung 
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara . 

Pasal 23 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalarn 
jabatan Perawat Gigi harus melnenulli syarat scbagai bcrikut : 

a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Pengatur Rawat Gigil 
D-I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; 

b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda ,golongan 
ruang IIIa; 

c. Telah mengikuti pendidikan dan yelatihan fungsional 
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dan mernperoleh 
serti fikat ; 

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Untuk menentukan jenjang jabatan Perawat Gigi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I), digunakan angka kredit yang berasal 
dari pendidikan, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, 
pengembangan profesi dan penuujang kegiatan pelayanan 
asuhan kesehatan gigi dan mulut setelah ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit . 

Pasal 24 

( I )  Pcngangkatan Pcgawai Ncgcri Sipil dari jabatan lain ke dalalil 
jabatan Perawat Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 



a. Memenuhi syarat sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 22 dan 
Pasal 23 ayat (1) ; 

b. Memiliki pengalaman dalam bidang pelayanan asuhan 

kesehataii gigi dan mu.lut sekurang-kurangnya selaxna 2 (dua) 

tahun; 

c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tal~un sebelum mencapai 
batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan 

d. Tiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dilnaksud dalaln ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang 

dilnilikinya, dan jenjang jabatan Perawat Gigi ditetapkan sesuai 
dcngan angka kredit yang diiniliki Pegawai Negcri Sipil yang 
bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang 

menctapkan angka kredit. 

BAB X 

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN 
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 

Pasal 25 

Perawat Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila; 

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat 
terakhir tidak dapat mengumpulkail angka kredit yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi 
Pelaksana Pelnula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang IIIa 
sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata golongan 
ruang IIIIc; 
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2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam parigkat 
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang- 
kurangnya 10 (sepuluh) bagi Perawat Gigi Penyelia pangkat 
Penata Tingkat I golongail ruang IIIId ; 

3. Ditugaskan secara penuh diluar jabatanperawat Gigi ; 

4. Tugas bela-jar lebili dari 6 (cnam) bulan; 

5.  Dijatulii hukunian disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat 
Iiukuman disiplin sedang atau berat; 

6. Diberhentikan semenlara sebagai Pegawai Negcl-i Sipil; atau 

7. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan. 

Pasal 26 

(1) Perawat Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat ' 

diangkat kembali pada jabatan semula. 

(2) Perawat Gigi yang telah diangkat kelnbali dalam jabatan semula 
sebagaimana di~naksud dalam ayat (I) ,  dapat menggunakan 

angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru 
dibidang pelayanan asuhan kesehataii gigi dan mulut yang 
diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perawat Gigi setelah 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredi t . 



Pasal 27 

Perawat Gigi diberhentikan dari jabatannya, apabila : 

1. Dalarn jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sel~~entara 
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dala~n Pasal 25 angka 1 
tidak dapat mcngu~npulkan angka krcdit yang dilcntukan untuk 
kcnaikan pangkat setingkat lebih tinggi; 

2. Dalaln jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan setnentara 

dari jabatannya sebagaimana dilnaksud dalatn Pasal 25 angka 2, 
tidak dapat rnengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau 

3. Dijatulii hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat 
hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, kecuali hukutnan disiplin berat berupa penurunan 
pang kat . 

BAB XI 

PERPINDAHAN JABATAN 

Pasal 28 

Untuk kepentingan dinas da~i  atau ~nenambah pengetahuan, 
pengalaman dan pengembangan karier, Perawat Gigi dapat 
dipir~dahkan ke jabatan struktural atau jabatan fuungsional lain 
sepanjang memenulii ketentuan yang berlaku. 



BAB XI1 

PENUTUP 

Pasal 29 

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Kcscl~nlan dan Kcsc.jalilcraan Sosial clan Kepala I3aclan Kepegawaian 
Negara. 

Pasal 30 

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai 
lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan 
kembali . 

Pasal 31 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan : di Jakarta 
Pada tanggal : 4 April 2001 

MENTERI NEGARA 


