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Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi baru warga negara Indonesia
Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi baru warga negara Indonesia lulusan luar negeri
Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi lama yang tidak melalui jalur pembinaan (non P3KGB)
Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi lama melalui jalur pembinaan (P3KGB)
Sertifikat Kompensi bagi dokter gigi warga negara Indonesia lulusan Indonesia yang sebelumnya
berstatus warga negara asing
Sertifikat Kompensi bagi dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang sebelumnya
berstatus warga negara asing
Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi warga negara asing peserta Program Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis
Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi warga negara asing yang menempuh pendidikan di
Indonesia
Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi warga negara asing dalam rangka pendidikan, pelatihan,
penelitian, pelayanan bersifat sementara

KDGI online

Permasalahan perpanjangan Sertifikat Kompetensi
• Jumlah SKP -> kurang jumlahnya atau jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan
Buku Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi KDGI
• Foto -> tidak sesuai dengan ketentuan (latar foto selain warna merah, foto lama
(bukan foto terbaru), jumlah kurang atau foto berbeda)
• Format 2 (data kegiatan P3KGB tidak terisi)
• FC Sertifikat kegiatan terindikasi tidak sesuai aslinya (copy an dan ditempel
nama orang lain)
• Tidak ada tanda tangan Ketua Cabang / pemohon pada form 2
• Tidak ada tanggal verifikasi

Foto yang tidak sesuai SOP :
• background tidak berwarna merah, melainkan berwarna biru
• mengahadap samping / serong
• hanya wajah (tidak terlihat sampai dada)
• foto di print tidak jelas (Blur)
• Pakaian tidak formal (memakai kaos)
• Foto yang di Crop tetapi, hasilnya tidak bagus

2. Banyak yang kurang SKP Keterampilan maupun seminar
( masih banyak -dokter gigi yang belum mengetahui beda STR – serkomp dan
berapa jmh skp untuk pengajuan Serkomp : Seminar,keterampilan,penunjang. )
3. Alamat korespondensi yang tidak lengkap dan tidak mencantumkan no telp
yang bisa dihubungi
4. Tulisan di borang banyak yang sulit dibaca (Sebaiknya di ketik)
5. Tidak mengisi format 3 (data penilaian SKP)

6. Berkas untuk PPDGS/Residen, masih banyak yang belum mengetahui perkonsil
shg perlu dijelaskan dan di berikan ketentuan yang pasti secara tertulis (surat
edaran).

1. Beberapa masa berlaku serkom yang tidak sama dengan KKI, akibat dr tidak
diberitahukan kapan mulai berlaku perkonsil sesuai tgl lahir
2. Serkom tahun 2015 untuk UKMP2DG / UKDGI tidak diterima oleh KKI, Dikarenakan
mahasiswa baru di wisuda 2016, sedangkan mahasiswa tersebut mengikuti ujian di
tahun 2015.
3. Serkom yang sudah diajukan pada tahun 2015 dikembalikan ke KDGI dari KKI
dengan alasan : waktu di tahun 2015 pengurusan nya belum pada waktunya,
tetapi serkomp tsb baru dikembalikan ke KDGI tahun 2016
4. Serkom perpanjangan baru di tahun 2016 (yang diajukan untuk perpanjangan STR),
dan masa STR berlaku sampai bulan desember tahun 2016 .berkas tersebut di
kembalikan ke KDGI oleh KKI dengan alasan batas untuk perpanjangan STR belum
jatuh tempo. Padahal, pada bulan tsb KKI mengeluarkan peraturan baru yaitu
masa berlaku mengikuti tempat tanggal lahir.

beberapa drg. Yg serkomp nya dikembalikan tersebut
tanggal lahirnya bukan di bulan desember seperti :
1. drg. E Air Molek, 14 Agustus 1972
2. drg. Ar Jakarta , 26 Ag ustus 1979
3. drg. Ta Surakarta, 16 Januari 1966
4. drg. D
Bandung, 01 Oktober 1980
5. drg. A Sragen, 26 Februari 1986
6. drg. In Sukabumi, 01 Juli 1957
7. drg. M Kulonprogo, 03 Nopember 1975
8. drg. Ng Bantul, 12 Maret 1976
9. drg. H Jepara, 09 Nopember 1980
10. drg. A Bahjambi, 14 September 1960
11. drg. Pr Wonosobo, 26 Maret 1953
12. drg. Pb Bahjambi, 18 Maret 1959
13. drg. Ha Sidoarjo, 11 Juli 1982

Apakah hal ini mempengaruhi?
Sedangkan peraturan baru KKI, masa
berlaku disamakan dengan TTL

•

Berkas kurang di KKI => kenapa tidak konfirmasi langsung ke yang
bersangkutan ? Melainkan ke KDGI , hal ini akan membuat proses
menjadi 2 x kerja. Sebagai contoh: bukti transfer yg tidak terbaca, kurang
bayar 50 rb, terlalu cepat melakukan registrasi ulang
Karena sering adanya miskomunikasi, kami mengharapkan apabil KKI
sudah menerapkan peraturan baru atau kebijakan baru ( yg sudah
diputuskan rapat dan KDGI menyetujui), mohon KDGI dan P3KGB
diberikan surat Edaran

Banyak drg. Yang tidak bisa akses ke website kki.go.id dalam pencarian
data, apakah berkas nya sudah di proses atau belum ?

Sistem e-Register PB PDGI
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E register permohonan SKP
• Panitia Seminar dalam mengajukan permohonan SKP untuk mengadakan seminar
dapat dilaksanakan secara online sehingga akan menyingkat birokrasi dan
waktu. Selain itu standar perhitungan SKP akan menjadi terkalibrasi.
• Pelaksana atau pembuat acara seminar dapat langsung input acara dengan
menyertakan Jadwal acara, lengkap dengan waktu, nama pembicara, CV dan
kompetensi pembicara
• Ajuan ini akan dapat di validasi oleh Pengcab/Pengwil/PB PDGI yang selanjutnya
akan mengeluarkan nilai SKP

E Register Kegiatan seminar
• Apabila permohonan pelaksanaan seminar sudah disetujui (mendapat approval)
baik dari Pengcab/Pengwil/PB PDGI akan keluar jumlah SKP dan diminta
melakukan pembayaran sesuai jmh SKP.
• Setelah pembayaran akan mendapatkan No keputusan SKP dan jumlah SKP
untuk kegiatan tersebut (agar panitia dapat segera mencetak sertifikat) by
email yang diinput.
• Selanjutnya Panitia kegiatan diwajibkan mengentrikan daftar peserta yang
akan mengikuti kegiatan CPD tersebut pada sistem informasi yang telah
disediakan sesuai dengan nama /no NPA peserta seminar, yang akan disediakan
dalam sistem data base PDGI terintegrasi, namun apabila peserta belum
terdaftar maka panitia tetap dapat menginput data peserta secara manual.

• Proses ini sangat krusial karena setiap input peserta yang
mengikuti kegiatan CPD maka sistem akan memberikan kode unik
yang bisa di download kemudian HARUS dicetakan pada sertifikat
yang akan diberikan kepada peserta.
• Sertifikat yang dicetak dengan tanda kode unik tertentu ini
merupakan bukti keabsahan sertifikat yang diberikan.
• Data peserta yang diinputkan/didaftarkan oleh panitia akan secara
otomatis masuk dalam database per orangan dokter gigi yang
bersangkutan sehingga akan menjadi data rekam jejak aktifitas
kegiatan CPD drg.
• Data aktifitas drg akan dipergunakan pada saat registrasi ulang drg
seluruh Indonesia untuk prosedur perpanjangan sertifikat
kompetensi dan STR, sehingga diharapkan akan dapat menyingkat
waktu dalam proses yang diperlukan, validitas data dan
kepesertaan akan menjadi lebih akurat.

Bisnis proses sistem PB PDGI

Dokter Gigi
PB PDGI

(4)
ID Login

(3)

(1)
Borang Data Diri
(Format 1 + Lampiran)

Borang Penilaian
Kegiatan P3KGB
(Format 2 + Lampiran)

Surat Penerbitan
Sertifikat Kompetensi
(Format 6)

Surat Pengantar Penerbitan STR
(Format 7 dan 8)

(7)

(6)
NPA PDGI

(2)
Administrator
Peng Wil/PB PDGI

Sistem Informasi

Verifikasi Dokumen P3KGB
(Format 3, dan 4)

P3KGB

(5)

Sistem Basis Data

(8)

Serkomp
STR

Road Map dan strategi e Register
• sistem CPD akan dilaksanakan sesuai mekanisme e
Register (panitia kegiatan seminar harus input data
peserta dan kegiatan, SKP diberikan secara Online /
approval )
• ID induk yang akan dipakai adalah nomer anggota
PDGI, berisi data-data pribadi, record CPD, Tempat
praktek, dll (bersihat rahasia)
• ID nomer sertifikat kompetensi akan masuk dalam ID
induk tersebut

Simbiose data untuk tempat praktek
• Sisfo dari KKI dan ID NPA PDGI dapat di buat menjadi SOAP (simple object
access protocol) khususnya untuk data tempat praktek), dng asumsi yang
dipakai:
• KKI menggunakan MOU dengan berbagai sektor yang lebih luas ( KemkesPPSDM/ Dinkes kota/kab. Dll)
• PB PDGI menggunakan struktur organisasi di tingkat cabang saat
memberikan rekomendasi tempat praktek
• Data-data khusus untuk tempat praktek harus dibuat bridging replikasi,
shg input dan perubahan yg ada dari masing2 instansi dapat mengubah
data base tempat praktek (walau mungkin ada yg memunculkan approval
di beberapa instansi)
• Format untuk pengisian tempat praktek perlu dikoordinasi (Propinsi,
Kota/kabupaten, kecamatan, nama jalan dll)

Resume
• Data praktek drg merupakan data yang mobile, sehingga diperlukan
update dan roadmap metode pendekatan yang berkesinambungan
• Data drg merupakan data yang bersifat rahasia, sehingga perlu
dijaga dengan Koordinasi data dan komunikasi yang baik dari admin
sisfo masing2 instansi (perlu SK penunjukkan)
• Koordinasi dan komunikasi mrpkan faktor yang memungkinkan
terjadinya bridging sisfo agar sesuai harapan dan kepentingan untuk
mendukung program pemerintah pada umumnya dan kebutuhan
masing2 instansi pada khususnya
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