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Pengantar 

Laporan ini merupakan rangkuman hasil survei daring (online Survei) yang 
dilakukan BaliFokus pada periode April sampai Mei 2016 dengan responden 
dokter gigi, mahasiswa kedokteran gigi, dan perawat gigi, yang dipilih secara 
random, dari beberapa kota di Indonesia.  

Tujuan dari survei daring ini adalah untuk mengetahui pemahaman praktisi 
kedokteran gigi tentang amalgam untuk restorasi gigi. Hasil dari Survei awal ini 
dapat digunakan sebagai acuan awal untuk kegiatan selanjutnya.   

  

Denpasar,  

20 Juni 2016 
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Pemahaman Kelompok Profesi Terhadap Dampak 
Penggunaan Dental Amalgam di Indonesia 

Survei Awal 

1. Pendahuluan 

Pemahaman tentang bahaya penggunaan amalgam sebagai tambal gigi di 
kalangan masyarakat masih rendah dan belum populer di Indonesia. Meski 
sebagian besar klinik gigi dan puskesmas di kota-kota besar sudah beralih ke 
material keramik/komposit, pemilihan material ini lebih disebabkan karena 
pertimbangan estetika bukan karena pemahaman akan bahaya dan dampaknya 
terhadap kesehatan dan lingkungan.     

Bahan tambal gigi amalgam terdiri dari 50% merkuri, sisanya terdiri logam-
logam lain seperti perak, timah, dan tembaga. Setiap kapsul amalgam 
mengandung sedikitnya 6 mg merkuri dan 6 mg campuran logam lainnya. 
Tergantung dari kondisi gigi, tambalan dapat menggunakan beberapa kapsul 
atau hanya separuh isi kapsul.  

 

Gambar 1. Komposisi dental amalgam. Sumber: meta-chart.com 

Hg-Free Dentistry Survei !5



Dari berbagai studi di negara lain, diungkapkan bahwa akibat paparan 
penggunaan amalgam di klinik-klinik gigi terhadap para perawat, pekerja gigi 
dan dokter-dokter gigi dalam jangka panjang berpengaruh buruk terhadap 
kesehatan reproduksi, sistem syaraf, motorik, kesehatan mental dan daya ingat 
praktisi gigi. Beberapa penelitian ilmiah juga mengungkapkan dampak genetik 
amalgam terhadap para praktisi gigi.    

Perjanjian Minamata tentang Merkuri telah ditandatangani oleh 128 negara, 
termasuk Pemerintah Indonesia, pada tgl.10 Oktober 2013 di Kumamoto, 
Jepang dan telah disepakati untuk mengurangi dan menghentikan penggunaan 
merkuri pada beberapa produk dan proses pada tahun 2020 serta mengurangi 
pasokan dan mengendalikan perdagangan merkuri di seluruh dunia. Beberapa 
produk dan proses pun yang menggunakan merkuri harus phase-out pada tahun 
2020. 

Khusus untuk dental amalgam, negara-negara anggota diperbolehkan 
melakukan phase-down pada tahun 2020 sampai alternatif  yang lebih aman 
tersedia di negara yang bersangkutan (Annex B Konvensi Minamata tentang 
Merkuri). 

Di Indonesia, penggunaan dental amalgam masih ditemui di klinik-klinik gigi. 
Para pekerja kesehatan dan pasien berisiko terpapar merkuri pada proses-proses 
kegiatan restorasi gigi. Peraturan pemerintah, pengadaan dan pengelolaan 
lingkungan klinik-klinik gigi belum banyak disoroti di Indonesia.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BaliFokus berkolaborasi dengan The World 
Alliance for Mercury-Free Dentistry  melaksanakan Survei Awal Pemahaman 
Kelompok Profesi terhadap Dampak Penggunaan Dental Amalgam di 
Indonesia. 

2. Metodologi 

Survei ini merupakan survei awal untuk mengetahui pemahaman kelompok 
profesi dan praktisi kedokteran gigi terhadap dampak penggunaan dental 
amalgam di Indonesia. Survei dilakukan secara online (http://bit.ly/
HgFreeDentistry) dengan menggunakan aplikasi kuesioner google doc dan 
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offine dalam bentuk tatap muka di beberapa kota (Jakarta, Depok, Surabaya, 
Denpasar) pada pertengahan bulan Mei 2016 yang lalu. Pemilihan responden 
dilakukan secara acak dan sukarela.  

3. Responden 

Total responden adalah 50 orang terdiri dari mahasiswa kedokteran gigi, 
sarjana kedokteran gigi yang sedang co-ass, praktisi umum, dan spesialis 
kedokteran gigi. 

Komposisi gender dari responden: 80% perempuan, 20% laki-laki dengan 
rentang usia antara 19-58 tahun. 

Para responden diberi 15 variasi pertanyaan terkait pemahaman dan respon 
mereka terhadap penggunaan dental amalgam. 

4. Hasil survey 

Adapun hasil survey tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertanyaan #1. Pro-Kontra penggunaan dental amalgam 

Gambar 2. Pro-kontra penggunaan dental amalgam 
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Hasil survei: 

Mayoritas (82%) responden mengetahui pro dan kontra penggunaan dental 
amalgam. 

Pengamatan BaliFokus: 

Sebagian besar responden, praktisi dan mahasiswa kedokteran gigi mengetahui 
adanya pro dan kontra penggunaan amalgam untuk restorasi gigi. Ini adalah 
informasi awal yang cukup membantu meski masih bersifat umum. Studi 
lanjutan dapat menggali pengetahuan ini lebih jauh dapat dilakukan. 

Pertanyaan #2. Informasi terkait pro dan kontra penggunaan dental 
amalgam 
 

  
Gambar 3. Pro-kontra penggunaan dental amalgam 
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Hasil survei: 

Umumnya (58%) responden mengetahui informasi terkait pro dan kontra 
penggunaan dental amalgam sejak masa pendidikan di Fakultas Kedokteran 
Gigi masing-masing. 

Pengamatan BaliFokus:  

Pro dan kontra penggunaan material restorasi gigi masuk dalam kurikulum 
Sekolah Perawat Gigi, Politeknik Gigi maupun Fakultas Kedokteran Gigi. 
Namun demikian, tidak diperoleh informasi apakah materi kurikulum juga 
memuat materi/informasi terkait dampak terhadap lingkungan dan kesehatan 
pasien dari sektor kedokteran gigi.   

Pertanyaan #3. Pendapat pasien terhadap faktor keamanan dalam 
penggunaan dental amalgam 

Gambar 4. Pendapat pasien terhadap faktor keamanan dalam penggunaan 
dental amalgam  
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Hasil survei: 

Umumnya (58%) pasien mengetahui bahwa penggunaan dental amalgam tidak 
aman bagi kesehatan mereka. 

Pengamatan BaliFokus:  

Meskipun beberapa responden merasa pertanyaan ini tidak jelas dan agak sukar 
dijawab karena berkaitan dengan pemahaman pasien, sebagian responden 
menjawab berdasarkan pengamatan dan ingatan/refleksi interaksi mereka 
dengan pasien-pasiennya. Pemahaman pasien responden atau klinik gigi 
tertentu tentang amalgam dapat diteliti lebih jauh.   

Pertanyaan #4. Pendapat praktisi kedokteran gigi terhadap 
keamanan dan keselamatan kerja dalam penggunaan dental 
amalgam di klinik gigi 

Gambar 5. Pendapat praktisi kedokteran gigi terhadap keamanan dan 
keselamatan kerja dalam penggunaan dental amalgam di klinik gigi 

  

Hasil survei: 

Sekitar 66% responden sepakat bahwa penggunaan dental amalgam tidak aman 
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Pengamatan BaliFokus:  

Meski mayoritas responden sepakat bahwa penggunaan amalgam tidak aman, 
tidak diperoleh penjelasan kenapa responden mengganggap tidak aman. Dari 
berbagai forum diskusi dan penelitian yang dilakukan BaliFokus di Indonesia 
periode 2013-2015, dalam kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi, tidak ada 
pembahasan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di sektor gigi atau 
bahaya okupasi (occupational hazard) terkait penggunaan amalgam. Lebih jauh 
lagi, tidak ada inform consent atau informasi awal kepada pasien tentang 
konsekuensi medis dari pilihan murah menggunakan amalgam sebagai tambal 
gigi. Akhir 2015, Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia mengeluarkan 
peraturan/kebijakan untuk menghapuskan materi dan praktek restorasi gigi 
dengan amalgam. Diperlukan pemantauan yang menyeluruh untuk memastikan 
kebijakan baru ini direalisasikan di seluruh Indonesia.    

Pertanyaan #5. Tanda-tanda dan gejala dari keracunan  merkuri 
menurut para responden 

Gambar 6. Tanda-tanda dan gejala dari keracunan  merkuri menurut para 
responden 
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Hasil survei: 

Menurut responden tanda-tanda dan gejala dari keracunan merkuri yang paling 
utama adalah gangguan sistem saraf  pusat (64%), sering sakit kepala (20%), 
lain-lain (10%) dan sisanya masing-masing 2%. 

Pengamatan BaliFokus:  

Sebagian besar responden memahami gejala keracunan merkuri paling 
dominan terlihat dari gangguan sistem syaraf  pusat. Namun demikian tidak ada 
penjelasan lebih rinci, jenis gangguan yang dirasakan atau dialami responden 
sendiri. Penelitian lebih jauh tentang gejala-gejala yag lebih khusus dapat 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap para praktisi 
kedokteran gigi. 

Pertanyaan #6. Keluhan pasien mengenai warna dari dental  
amalgam 

Gambar 7.  Keluhan pasien mengenai warna dari dental  amalgam 

Hasil survei: 

64% responden menyatakan pasien-pasiennya mengeluhkan warna dari dental 
amalgam yang tidak serupa dengan warna gigi mereka. 
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Pengamatan BaliFokus:  

Pertanyaan ini juga agak membingungkan bagi beberapa responden karena 
responden tidak ingat atau tidak ada catatan khusus tentang pilihan atau 
keluhan warna tambal gigi. Namun demikian, informasi ini cukup bermanfaat 
untuk mengetahui pemahaman pasien atau masyarakat yang berobat ke klinik 
gigi ybs. 

Pertanyaan #7. Fasa paling berbahaya dari merkuri (dental amalgam) 
menurut para responden 

Gambar 8.   Fasa paling berbahaya dari merkuri (dental amalgam) menurut 
para responden 

Hasil survei: 

Sebagian besar responden (58%) berpendapat bahwa merkuri paling berbahaya 
pada fasa cair/liquid. 

Hg-Free Dentistry Survei !13



Pengamatan BaliFokus:  

Pertanyaan ini juga agak menjebak karena tidak ada penjelasan apakah yang 
dimaksudkan dalam pertanyaan ini merkuri yang digunakan dalam tambal gigi 
atau secara umum. Dalam praktek restorasi gigi, fasa paling berbahaya dari 
merkuri adalah dalam bentuk uap dan serbuk. Dari berbagai studi/penelitian, 
fasa uap adalah yang paling berbahaya di klinik gigi karena kegiatan restorasi 
dilakukan di ruangan kecil yang tertutup, dan untuk mencampurkan, biasanya 
merkuri dan campuran logam lain harus dilelehkan/diracik oleh perawat lalu 
baru digunakan oleh dokter gigi untuk menambal. Pada saat pembongkaran 
tambal gigi dengan amalgam, serbuk halus tambalan sebagian tertelan dan 
sebagian dapat terhirup oleh praktisi gigi. Konsentrasi uap merkuri di beberapa 
klinik gigi di 10 Rumah Sakit di Bali melebihi Nilai Ambang Batas aman yang 
ditetapkan WHO (1000 nanogram/m3). 

Pertanyaan #8. Merkuri paling cepat dapat diserap melalui apa? 

Gambar 9.  Merkuri paling cepat dapat diserap melalui apa? 

Hasil survei: 

Menurut responden kulit (32%), mulut (28%) dan paru-paru (16%) adalah 
organ tubuh yang paling cepat menyerap merkuri. 
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Pengamatan BaliFokus:  

Secara umum, 80% merkuri yang menguap di udara paling cepat dan mudah 
diserap lewat paru-paru terutama oleh anak-anak dan perawat yang bertugas 
meracik amalgam. Perawat gigi yang meracik campuran amalgam 
kemungkinan memegang bahan tambalan tetapi biasanya mereka 
menggunakan sarung tangan dan spatula. Sedangkan bagi pasien, ada 
kemungkinan menelan merkuri dari potongan tambalan baik saat dipasang 
maupun pembongkaran tambalan gigi. Anak-anak dan perempuan hamil 
adalah kelompok rawan paparan merkuri. Perlu ada peraturan khusus untuk 
melindungi anak-anak dan perempuan hamil dari dental amalgam.  

Pertanyaan #9. Pendapat mengenai pelarangan penggunaan dental 
amalgam 

Gambar 10.  Pendapat mengenai pelarangan penggunaan dental amalgam 

Hasil survei: 

Sekitar 88% responden setuju terhadap pelarangan penggunaan dental 
amalgam, sedangkan sisanya cenderung ragu-ragu dan tidak setuju. 
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Pengamatan BaliFokus:  

Sebagian besar responden praktisi gigi setuju adanya pelarangan penggunaan 
dental amalgam namun tidak dijelaskan alasannya apa. Hanya beberapa 
responden yang memberi penjelasan rinci. Beberapa responden menyatakan 
kemungkinan untuk daerah terpencil masih sulit menghapuskan amalgam 
untuk restorasi gigi karena minimnya fasilitas dan peralatan. 

Pertanyaan #10. Pengetahuan mengenai alternatif  lain selain 
amalgam 

Gambar 11.  Pengetahuan mengenai alternatif  lain selain amalgam 

Hasil survei: 

Sekitar 80% responden mengetahui bahwa ada alternatif  dari amalgam, yang 
nyaman dan praktis untuk diaplikasikan. 

Pengamatan BaliFokus:  

Mayoritas responden mengetahui adanya pilihan-pilihan bahan restorasi gigi 
saat di bangku kuliah. Dari diskusi yang terakhir dilakukan bulan Januari 2016 
yang lalu di Jakarta, beberapa mahasiswa dan praktisi Kedokteran Gigi 
mengatakan bahwa sebetulnya menggunakan amalgam tidak praktis karena 
memerlukan preparasi yang baik. 
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Pertanyaan #11. Akses untuk mendapatkan alternatif  dari amalgam  

Gambar 12.  Akses untuk mendapatkan alternatif  dari amalgam  

Hasil survei: 

Sekitar 80% responden/lembaga (tempat praktik) para responden memiliki 
akses untuk mendapatkan alternatif  pengganti dental amalgam. 

Pengamatan BaliFokus:  

Informasi ini cukup penting bahwa 80% lembaga tempat responden bekerja, 
baik rumah sakit, klinik swasta atau pribadi, memiliki akses untuk mendapatkan 
bahan alternatif  dari amalgam. Tidak ada keterangan rinci yang menjelaskan 
mengapa 20% lagi tidak memiliki akses terhadap alternatif  bahan lain. 
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Pertanyaan #12. Bahan alternatif  yang paling nyaman untuk 
digunakan untuk restorasi gigi 
 

Gambar 13.  Akses untuk mendapatkan alternatif  dari amalgam  

Hasil survei: 

Bahan alternatif  utama yang menjadi pilihan para responden umumnya adalah 
resin komposit (72%), ART atau Atraumatic Restorative Treatment (16%) dan 
keramik (12%).  

Pengamatan BaliFokus:  

Resin komposit memang lebih disukai karena pertimbangan estetis dan 
warnanya yang mendekati warna gigi asli. Beberapa ahli restorasi gigi di 
Indonesia dan internasional sepakat bahwa ART sebetulnya lebih baik 
digunakan untuk daerah-daerah terpencil dibandingkan amalgam bermerkuri.  

Hg-Free Dentistry Survei !18



Pertanyaan #13. Kemungkinan untuk menawarkan bahan tambal gigi 
alternatif  selain dari dental amalgam kepada pasien dan 
memberikan penjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan 
masing-masing pilihan 

Gambar 14.  Kemungkinan untuk menawarkan bahan tambal gigi alternatif  
selain dari dental amalgam kepada pasien 

Hasil survei: 

Sekitar 88% responden akan menawarkan bahan tambal gigi alternatif  serta 
memberikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangannya kepada pasien 
mereka. 

Pengamatan BaliFokus:  

Informasi ini menggembirakan karena artinya responden juga paham hak 
pasien untuk tahu apa tindakan yang akan diberikan kepada mereka dan 
konsekuensinya. Hal ini penting dilakukan terutama jika amalgam akan 
diaplikasikan pada pasien anak-anak, perempuan hamil dan atau perempuan 
usia subur.   
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Pertanyaan #14.  Pengetahuan mengenai pengelolaan air limbah dari 
klinik 

Gambar 15.  Pengetahuan mengenai pengelolaan air limbah dari klinik 

Hasil survei: 

Lebih dari separuh responden (54%) tidak mengetahui kemana air limbah bekas 
kumur dan bongkar gigi dari klinik mereka mengalir. 

Pengamatan BaliFokus:  

Lebih dari separuh dari responden tidak mengetahui kemana limbah dari klinik 
mereka mengalir. Beberapa respondendmemberikan penjelasan singkat "Tahu" 
atau "ke septik tank". Beberapa rumah sakit memiliki instalasi pengolahan air 
limbah terpusat tetapi tidak memasang jebakan atau saringan amalgam di 
klinik-klinik gigi, terutama untuk menangkap bongkaran tambal gigi amalgam. 
Limbah cair dari institusi dimana klinik gigi berada harus memenuhi baku mutu 
air limbah rumah sakit yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang 
perlu menjadi perhatian adalah klinik-klinik pribadi dan swasta yang berlokasi 
di permukiman dan kompleks pertokoan yang hanya dilengkapi tangki septik 
yang tidak memenuhi standar teknis.  
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Pertanyaan #15.  Rekomendasi bahan alternatif  kepada pasien 

Gambar 16. Rekomendasi bahan alternatif  kepada pasien 

Hasil survei: 

Sekitar 86% responden akan merekomendasikan bahan alternatif  selain dental 
amalgam dalam praktik mereka. 

Pengamatan BaliFokus:  

Pertanyaan terakhir ini cukup melegakan karena lebih dari tiga-perempat 
responden akan merekomendasikan bahan tambal gigi lain kepada pasien 
mereka. Diperlukan kebijakan yang bersifat mandatory atau wajib, perubahan 
kurikulum, peningkatan kapasitas para praktisi gigi dan ahli profesi serta 
pelarangan impor, perdagangan serta penggunaan merkuri untuk restorasi gigi 
terutama untuk anak-anak, perempuan hamil dan perempuan usia subur. 
Pemantauan berkala untuk memantau dampak terhadap kesehatan para praktisi 
gigi dan lingkungan klinik gigi serta lingkungan di titik-titik penting di sekitar 
klinik atau rumah sakit perlu dilaksanakan. 
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5. Kesimpulan 

• Umumnya responden dan pasien responden sudah tahu mengenai pro 
dan kontra dari penggunaan dental amalgam di masyarakat namun 
belum paham dampak amalgam terhadap kesehatan mereka sendiri, 
pasien dan lingkungan. 

• Pengetahuan tentang bahaya/pro dan kontra mengenai dental amalgam 
telah didapat sejak masa pendidikan di kampus masing-masing. 

• Bahan alternatif  pengganti tambal gigi amalgam telah banyak tersedia 
di pasaran Indonesia. 

• Alasan estetis menjadi alasan utama pasien tidak memilih dental 
amalgam sebagai bahan tambalan gigi mereka 

• Dokter senior (berusia di atas 40 tahun) umumnya lebih “nyaman” dan 
tidak bermasalah dengan penggunaan dental amalgam dalam praktik 
mereka. 

• Mayoritas responden siap dan telah beralih ke bahan alternatif  selain 
dental amalgam. 

6. Rekomendasi 

• Hentikan pembelian dan penggunaan amalgam sebagai tambal gigi atau 
dalam pekerjaan restorasi gigi di klinik anda. 

• Bila atasan atau lembaga belum mengetahui, check peraturan pengadaan 
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Sejak tahun 2011 amalgam sudah 
tidak masuk DOEN. 

• Tambal gigi amalgam tidak dimasukkan ke dalam pelayanan yang dijamin 
oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga anda dapat 
menawarkan tambal gigi dengan bahan lain yang lebih aman. 

• Jika anda harus membongkar tambalan gigi amalgam, gunakan masker dan 
alat pelindung diri yang memadai. Informasikan pasien anda bahwa 
beberapa jam atau hari setelah pembongkaran gigi, akan ada kemungkinan 
efek samping terhadap kesehatan mereka.  
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• Kontak pemilik gedung atau pengelola limbah cair dimana klinik anda 
berada. Tanyakan kemana limbah cair dari klinik anda mengalir dan bila 
memungkinkan ajukan permohonan pemasangan jebakan atau filter 
penangkap merkuri terutama di meja kumur di ruang anda. 

• Periksa ventilasi ruang klinik anda. Usahakan cukup lubang angin dan 
secara berkala ruangan dibuka agar uap merkuri tidak terkonsentrasi di 
dalam ruang praktek anda. 

• Keluarkan botol sisa kemasan amalgam dari lemari di ruangan anda, 
bungkus rapat dengan plastik, lalu tempatkan dalam wadah khusus limbah 
B3 di bangunan/lembaga klinik anda.  

• Baca referensi-referensi terkait tambal gigi amalgam. 

Terimakasih kepada semua responden yang telah berpartisipasi dalam survey 
awal ini. 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: balifokus@balifokus.asia  

-oOo- 
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Lampiran  

Hari, tanggal : 
Nama (Umur) : 
Instansi  : 
Jenis Kelamin : 
Bidang Praktik :   
⎕ Mahasiswa Kedokteran Gigi ⎕ Praktisi Umum  ⎕ Dokter Spesialis 
Lokasi Praktik :   
⎕ Rumah Sakit Swasta  ⎕ Rumah Sakit Pemerintah    ⎕Puskesmas 
     
⎕ Klinik Pribadi   ⎕ Lain-lain …………….…… 

1. Apakah saudara/lembaga saudara mengetahui pro dan kontra atas 
penggunaan dental amalgam? 
⎕ Ya    ⎕ Tidak   ⎕ Ragu-ragu 
Alasannya : …………………………….. 

2. Dari mana saudara/lembaga saudara mengetahui pro dan kontra penggunaan 
dental amalgam? 
⎕ Permintaan pasien    ⎕ S a a t p e n d i d i k a n S 1 
kedokteran gigi 
⎕ Konferensi dan seminar                  ⎕ Saat pendidikan lanjutan 
kedokteran gigi 
⎕ Kolega     ⎕ TV, Radio, media elektronik, media 
sosial 
⎕ Lain-lain, …………………………….. 

3. Bagaimana pendapat pasien saudara/lembaga saudara atas faktor keamanan 
dalam penggunaan dental amalgam? 
⎕ Aman   ⎕ Tidak aman   ⎕ Ragu-ragu 

4. Apa pendapat saudara / lembaga saudara tentang keamanan dan 
keselamatan  kerja dalam penggunaan dental amalgam di klinik gigi? 
⎕ Aman   ⎕ Tidak aman   ⎕ Ragu-ragu 
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5. Dari pernyataan di bawah ini,  manakah yang merupakan tanda-tanda dan 
gejala dari keracunan merkuri? 

⎕ Sering merasa Kelelahan  ⎕ Sering sakit kepala  

⎕ Gangguan sistem saraf pusat / Central Nervous System Disturbance 

⎕ Gangguan  psikologis   

⎕ Tremor 

⎕ Lain-lain 

6. Apakah pasien saudara pernah mengeluh mengenai warna dari amalgam? 
⎕ Pernah   ⎕ Tidak pernah 

7. Fasa paling berbahaya dari merkuri  dalam amalgam adalah dalam 
bentuk?..... 
⎕ Cair  (liquid)   ⎕ Amalgam yang sudah lama  

  ⎕ Uap     ⎕ Partikel (padat) 

8. Merkuri dapat diserap paling cepat melalui?..... 

⎕ Paru-paru   ⎕ Kulit   ⎕ Mulut 

⎕ Lain-lain   ⎕ Tidak yakin 

9. Bagaimana  pendapat saudara/lembaga saudara mengenai pro dan kontra 
pelarangan penggunaan dental amalgam? 
⎕ Setuju untuk pelarangan penggunaan dental amalgam 

⎕ Tidak setuju untuk pelarangan penggunaan dental amalgam 

⎕ Tidak yakin 
Alasannya: ……………………………………………… 

10.Apakah saudara/lembaga saudara mengetahui alternatif lain  selain dental 
amalgam yang  nyaman dan praktis untuk diaplikasikan? 
⎕ Tahu   ⎕ Tidak tahu 

11. Apakah saudara/lembaga saudara memiliki akses untuk mendapatkan 
alternatif dari amalgam? 
⎕ Ada   ⎕ Tidak ada 

12.Dari bahan alternatif di bawah ini, manakah yang menurut saudara / lembaga 
saudara paling nyaman untuk digunakan dalam bekerja? 
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⎕ Resin komposit  ⎕ Keramik   ⎕ Cast gold restoration 

⎕ ART (Atraumatic Restorative Treatment)  ⎕ Lain-lain 
    

13.Apakah anda akan menawarkan bahan tambal gigi alternatif selain dari dental 
amalgam kepada pasien saudara dan menjelaskan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing pilihan? 
⎕ Ya     ⎕ Tidak   ⎕ Ragu-ragu 

14.  Apakah anda mengetahui kemana air limbah bekas kumur  dan bongkar gigi 
dari klinik gigi saudara/ lembaga saudara mengalir? 
⎕ Ya    ⎕ Tidak 
Alasan: …………………………………. 

15.Apakah anda akan merekomendasikan bahan alternatif selain dari dental 
amalgam? 
⎕ Ya     ⎕ Tidak   ⎕ Ragu-ragu 

Terimakasih atas kesediaan dan waktu yang anda luangkan untuk 
berpartisipasi dalam Survei ini. 

    -------------------- 
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