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Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yang terhormat, 

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 
Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 
Para Guru Besar serta Anggota Senat Universitas Airlangga, 
Para Ketua Lembaga-Iembaga dilingkungan Universitas Airlangga, 
Saudara Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 
Para undangan dan segenap Civitas Akademika Universitas 
Airlangga, serta para hadirin yang saya hormati. 

Perkenankan dalam kesempatan dan forum yang sangat terhormat 
ini, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak para hadirin 
untuk mensyukuri rakhmat dan nikmat yang telah dilimpahkan 
kepada kita oleh Allah SWT. Karena hanya dengan perkenan dan 
kekuasaan-Nya sematalah kita dapat berada ditempat ini, dalam 
rangka menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga 
dengan acara penerimaan jabatan sebagai Guru Besar pada bidang 
ilmu prostodonti di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airlangga. 

Saudara Rektor, para anggota Senat serta hadirin yang terhormat 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal 
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, mengembangkan pusat
pusat ungguJan untuk setiap bidang spesjalisssikesehatan gigi dan 
mulut di Rumah Sakit tertentu di Indonesia. Diharapkan dengan 
pengembangan itu akan dapat menjadikan Rumah Sakit tersebut 
sebagai pusat pelayanan yang sifatnya spesialistik dan pusat 
pengkajian, penapisan teknologi serta pusat pelatihan profesional. 

Melalui Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI 
Nomor HKOO.06.4.5.034 77 tertanggal23 Agustus 1994 pemerintah 

menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya 
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sebagai Pusat Unggulan daJam bidang Prostodonti khususnya 
RehabilitBsi Kesehatan Gigi dan Mulut. 

Alokasi waktu yang sangat terbatas pada Orasi llmiah ini, tidak 

memungkinkan saya menguraikan beberapa kemajuan dibidang 
prostodonti secara rinci, maka apa yang saya sampaikan hanyalah 

sekedar pandangan yang mendasar tentang salah satu instrumen 
rehabilitssi k . esehatan gigi dan muJutyang sedangsaya kembangkan 
di Rumah Sakit U D . mum aerah Dr. Soetomo Surabaya. 

Pada adlcara akademis seperti ini kesempatan untuk 
mengemukakanp Ok ° • eml Iran tentang kOll8ep (ide) dasar diBaln 
kerangka log a ( I' m meta Implant) yang merupakan pe-
ngembangan suatu cabang ilmu prostodonti dengan berbagai 
permasalahannya da t dim 

P pa anfaatkan dengan sebaik-baiknya. 
erkenankanlah . . . saya menyampaikan pidato peresmlan 

penerlmaan jabatan G B 
P t d '" uru esar dalam mata pelajaran Ilmu 

ros 0 ontllm, dengan judul: 
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REHABILITASI FUNGSI MANDmULA 
DENGAN REKONSTRUKSI 

MEMAKAI KERANGKA LOG AM COBALT CHROMIUM 
PADAOPERASIAMELOBLASTOMA 

Saudara Rektor, para anggota Senat serta hadirin yang terhormat 

PENDAHULUAN 

Mandibula merupakan bagian dari muka dan kepala yang ikut 
menentukan bentuk wajah seseorang sehingga berfungsi estetik. 
Disamping itu mandibula juga berfungsi sebagai alat pengunyah, 
penelanan, pengucapan dan pengkuapan (Gross, 1982). Jadi pada 
setiap tindakan bedah yang melibatkan tulang mandibuIa, 
khususnya reseksi, periu diperhatikan akibatnya terhadap fungsi

fungsi tersebut. 
Rehabilitasi/rekonstruksi pada reseksi mandibula semula 

dilakukan dengan Kirschner wireyaitu sepotong kawat yang dipakai 
untuk menghubungkan dua potongan segmen tulang mandibula, 
kemudian diperbaikinya dengan Kirschner stainless steel pin. Usaha 
rehabilitasi dengan teknik tersebut diharapkan dapat menjaga Ietak 
pencangkokan yang tepat, mencegah terjadinya cacat wajah, 
mengembalikan fungsi rahangyang efektif dan mencegah perubahan 
tempat dan struktur jaringan lunak dasar mulut yang disangga oleh 
tulang mandibula. Tetapi kenyataannya hasil yang didapat adalah 
segmen mandibula tidak cukup disangga oleh pin/wire sehingga 
fragmen nook stabil dan mengambang, jatuh ditarik oleh otot dan 
menimbulkan fibrosis post operative, terjadi perubahan pada wajah, 
perubahan fungsi mandibula dan perubahan struktur jaringan Iunak 

dasar mulut. 
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa 

ini logam Titanium tampil sebagai logam unggulan yang 
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dikemban~kan untuk metal graft, karena sifat biokompatibilitasnya 
sangat prIma Sayangn T't . . . ya I amum sekarang menjadi bahan 
komoditas yang makin t' dak . . . 1 tel'Jangkau lagi harganya, apalagi di 
era krisis moneter seperti kar " 
k . se ang lDl. Para pakar dan pemerhati 

e onom! menawarkan ko tuk k ba nsep un mengantisipasi krismon dengan 
onsep ck to nature atau b ck to b . . . 1 . k k '8 asIC, kiranya ide untuk kembali 

agJ. e onsep Cobalt Chm . . graft 'lIlJum sebagw. alternatif bahan metal 
sangat tepat untuk masa sekaran g. 

Cobalt Chromium alloy 

Cohalt Chromium adalah" . . 
biokompatibel . ~Iomaterial yang mempunyal slfat 

yang Juga prIma h' h jaringan tubuh. ' se mgga dapat diterima ole 

Bertahun-tahun 1 
dipergunakan tuk amanya Cobalt Chromium alloy telah 

un membuat·· t' 
makin diminati 1 h gIgI lruan, bahan itu makin lama 

o e para dokter . . L . 
awal darijenis ini gIgI. ogam campur yang palmg 

mengandung seb . b _1 
seperti nama yan d' agIan esar Chromium dan Cobeut, 
1 g Ipergunakan B b . 
ogam campur' . '. . e erapa pabrik memproduks1 

di Jems 1m deng k . sesuaikan den . an omposisi yang bervarias1, 
dipergunakan se:anag ~usukuJuan tertentu. Cobalt Chromium alloy jUga 
kis' t· aI cadan . . . 1 urbln pesawat '. gmeslD pesawat terbang dan IdSI· 
dikal Jet d1mana 1 1 

angan industri b' ogam campur tersebut dikena 

sebagai Cohalt hase': agw. stel1ite alloyatau seringkali disebut 

Peyton (1971) AD: 1 
Cohalt Chromi~ aUOYdik( 975) menyebutkan bahwa logam tuang 
pelopor embangkan 1 h g pembuat mobil 0 e Elwood Haynes, seoran 
alloYkar pada tabun 19 ·t enalo8'8mnya 07. Digunakan nama stem e 
mempun . yang mengkil b d 

D y~ kemampuan tidak ap, erkilauan, keras, kuat an 

ial. alam. ilmu kedokte . .menyebabkan karat. 
ah dengan ran gIgI salah .-«am .ialan mesin celltrifu satu cara pengecoran 106"--

menuangkan logam ~ Pengecorannya dilakukan dengan 

4 e dalam suatu eetakan (moult/) yang 

------

berputar sehingga dihasilkan tuangan yang mampat tanpa eacat 
karena pengaruh gaya centrifugal. 

Cobalt Chromium pernah menjadi primadona sebagai metal 
implant pada waktu menjelang Perang Dunia II. 

Berkat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti 

sekarang ini, Cobalt Chromium sebetulnya masih dapat diangkat, 
asal diberikan nilai tambah, agar dapat disajikan menjadi bahan 
metal implant yang berpenampilan, walaupun negara-negara maju 

telah mulai meninggalkannya. 
Pengembangan teknologi kedokteran di negara maju itu semakin 

pesat, peralatan semakin canggih tetapi cenderung semakin mahal 
dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat papan bawah. 
Ketergantungan pada alat-alat rehabilitasi yang berpola pada biaya 
ekonomi tinggi, akhirnya kita akan makinjauh meninggalkan "orang 
keeil pada masyarakat papan bawah" itu. Padahal masyarakat masih 
mendambakan uluran tangan untuk keperluan rehabilitasi cacat 
akibat tindakan bedah dengan biaya yang terjangkau. 

Prinsipnya inovasi ini harus dapat menangkap konsep ide 
dasarnya dahulu, kemudian mengembangkan polanya menjadi 
sederhana dan murah. Usaha nyata ini pasti akan membawa dampak 
sangat besar pada praktek pengobatan dimasa depan. 

Tulang mandibula merupakan tulang yang sangat kuat, tempat 
insersi otot-otot pengunyah, sehingga rekonstruksi mandibula harus 

menggunakan bahan yang kuat pula. 
Cobalt Chromium itu Bangat kuat dGnstabil, tidak dapat 

dibengkokkan sehingga untuk membuat bentuk yang diinginkan 
hanya secara penuangan, bukan ditempa seperti Titanium. 

Rehabilitasi mandibula yang sudah saya lakukan memakai bahan 
Cohalt Chromium dengan nama dagang Vitallium ukuran 
kerangkanya disesuaikan dengan ukuran prom mandibula masing
masing penderita . (sifatnya individual), sehingga menambah 

keserasian wajah. Alat instrumentasi ini sudah dipersiapkan sebelum 
operasi dimulai dan langsung dapat dipasang dengan mudah 

(applicable) . 
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Soeprapto (1983) dalam penelitian tesisnya telah membuktikan 
bahwa setiap tahapan penuangan logam tuang Cobalt chromium 
alloy yang dikerjakan dengan teliti dan mengilruti prosedur yang 

telah dibakukan akan membuahkan hasil tuangan dengan sifat 

mekanikyang optimum yang ditandai dengan sifat metaJografisyang 
spesifik, yaitu berupa struktur dendrites yang halus serta bentuk 
masing-masing grain terlihat bulat kecil-kecil dan tersusun teratur. 
Untuk mencairkan logam dapat dipergunakan nyala api oksigen
asetilen dengan nyala netral, yaitu nyala api yang teIjadi apabila 

perbandingan campuran oksigen dan asetilen seimbang. 

Suatu biomateriais yangbaru sebelum dipergunakan untuk 
keperluan implant di klinik, maka kemampuan toleransi jaringan 
tubuh terhadap bahan yang baru tersebut harus diuji terlebih dahulu 
(Helbing, 1980). 

Soeprapto (1991) dalam pengujian biokompatibilitas Cobalt 
?~omium implant (Vitallium) dengan pengamatan respon kultur 
Janngan yang untuk seed celJ-nya dipakai BHK-21 dari ginjal anak 

H~stery~g disimpan dalam liquid nitrogen (-196°C) dan sebagai 
medianya dipakai Eagles Minimum Essential Medium dengan 10% 
serum Foetal Bovine (metoda Wilsnack), dapat disimpulkan bahwa 
persentase kerusakan sel yang diakibatkan oleh VitalJiuIn alloy 
sangat keeil yaitu rata-rata 11,55% paling tinggi kerusakan sel 
adalah ~5,51 % dan Paling rendah 8,02%. 

Kesunpulan 1 . 
VitalJi aporan ItU bahwa biokompatibilitas logam tuang 
~ um yang setelah mendapat perlakuan pemanasan peleburan 

s I . pe~uang~ (casting) terbukti masih berpengaruh ballt terhadap 
e Janngan hldup. 
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Saudara Rektor, para anggota Senat serta hadirin yang terhormat 

Konsep (ide) dasar disain kerangka logam 

Disain kerangka logam ini berdasarkan suatu teori yang secara 

konsepsional mengacu pada prinsip-prinsip: 

1. Mengacu pada anatomi lulang mandibula 

Variasi bentuk dan ketebalan anatomi tulang mandibula secara 
alami sangat cocok dengan tujuan dan fungsinya. Apabila kita tinj~u 
dari logika mekanik maka variasi itu serasi benar dengan pembagian 

kekuatan tulang U11tuk menahan beban. 
Dalam kenyataannya secara alami (kodrat) pad~ tulang 

mandibula terdapat bentuk-bentuk geometrika yang mengmgatkan 
kita seolah-olah kepada bentuk-bentuk yang telah diperinci dan 
diperhitungkan dalam ilmu mekanika. Antara oto~ dan tulang rahang 

terdapat interaksi dalam hal bentuk dan fungsmya. .. . 
Fungsi karena bekerjanya otot pada tulang memben stlmulasl 

untuk tumbuh mencapai bentuk dan ukuran serta kontur .yang 
. h pada tulang mandibula selaras. Insersi darl otot pengunya . 

b t k tulang untuk memenuhl menimbulkan bentukan- en u an . 
kebutuhan dari daya-daya ini, serta juga struktur dari tulang akan 

menyesuaikan diri pada daya. 

2 Mi -".~- 4eori lulHlng peringan • engacu p- .' 

. k ik Carmichael (1950) dan Pursey (1975) Dalam lImu me an , uk 
. . pada pembuatan kerangka unt suatu 

menerangkan bahwa pnrun:ara lain adalah dibuatkannya lubang-
konstruksi bentangan an ka . tan 

. tuk mengurangi berat masa kerang ltu pa lubang penngan un 
. fungsi kekuatannya. 

harus mengurangl . dari kerangka tadi dimana nanti 
Mengacu pada lubang penngan . 

d kerangka logam Implant, lubang-lubang pengetrapannya pa a 
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peringan diperlukan selain untuk mengurangi berat masa logam 
juga untuk tempat pemasangan sekerup pada tulang, mengikat 
(suture) jaringan otot danjaringan lainnya sehingga melalui lubang 
peringan, jaringan yang terpisahkan oleh logam dapat tumbuh 
menyatu melalui lubang peringan tadi. 

. Letak lubang-lubang peringan dalam disain kerangka logam ini 
JUga dikaitkan dengan ketepatan dalam pengikatan otot seperti pada 
tulang mandibula aslinya. 

I 
-I 
.-lJ [mit UII "TnT 

Geometri kerangka 10 
dengan anatomi ma:; ~g Cobalt Chromium Disain disesuaikan secara optitnal 
ed h i u a, menelusu . . . 

s er ana dan ekonomis. rl garls-garls distribusi gaya, modelnya 

3. Mengacu pada . . 
Poros engs 1 prlntnp gerakan mandibula (kinesiologi) 

dik e mandibula, atau y 1 
enaldengan CenterofRo . ang 0 eh peneliti-peneliti terdahulu 

sebenarnya cente..tu tation (COR) atau hinm:>axis, dinlaJ18k8h 
Tl berada? o~ , 

8 . 

Pemikiran yang lebih mendasar ini adalah kunci dari gerakan
gerakan yang dilakukan oleh mandibula dalam fungsinya sebagai 
alat pengunyah, alat bicara dan fungsi-fungsi lain yang vital. 

Prinsip mekanika diperlukan untuk menimbulkan pengertian 
tentang eara danjenis gerakan yang timbul dalam hubungan bentuk
bentuk tertentu yang sangat kompleks. 

Me Collum (1921) cit Soelarko (1979); menerangkan bahwa pada 
permulaan pembukaan mandibula, hanya terjadi rotasi condylus 
terhadap meniscus, mandibula berputar pada suatu poros tetap yang 
disebut poros engsel (hinge axis). 

Poros engsel adalah pusat gerakan pemutaran yang letaknya 
di kedua kepala sendi yang bersifat konstan untuk mandibula dan 
menentukan pusat gerakan. 

Dalam penyelidikannya dengan Cine Ouorogmphyterbukti bahwa 
poros engsel yang konstan hanya terdapat pada permulaan. 

Jika kepala sendi bergerak maju dan gerakan penggeseran ini 
terjadi antara meniscus dan mandibular fossa maka juga meniscus 
turut menggeser maju dan poros engsel pindah tempat bersama 

dengan kepala sendi. 
Poros itu selaIu berpindah tempat dibuktikan dengan eara 

Roentgenogram Tracing, bahwa pusat gerakan itu beralih disekitar 
Foramen mandibulariB dengan begitu akan melindungi syaraf 

mandibularis, arteri dan vena. 
Karena lubang (foramen) itu tetap pada tempatnya, maka itulah 

sebabnya baik Nervus, arteri maupun vena tidak mengaIami 
penggoyangan dan pemutaran beratus-ratus kali setiap hari sewaktu 
mandibula bergerak membuka dan menutup, sehingga tidak mudah 

terjadi trauma pada jaringan yang vital ini. 
Oleh karena itu saya daIam hal ini memanfaatkan prinsip 

gerakan mandibula yang berputar melalui por~s engsel itu. Apabila 
kerangka logsm untuk rehabilitasilrekonstruksi tulang mandibuJa 
itu melslui suatu titik COR maka akan mengikuti gerakan yang 

stabil, kuat, serta memiliki ayunan yang serasi. 
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Letak titik COR ditetapkan dalam model dan gambar disain 
kerangka harus melalui titik COR itu, 

4. Mengacu pada prinsip pembagian kekuatan (distribusi gaya) 

Dilihat dari arah anterio-posterior di daerah Corpus mandibuia, 
maka pergerakan tulang m d'b 1 b ' " . . an 1 u a agIan antenor bilamana 
membukalmenutup mulut analogi keIja otot rahang kanan dan otot 
rahang kiri dapat digamb kan ' , , ' ar secara mekanika dengan dlstnbusl 
gaya dalam dua tumpuan, yaitu kedua sendinya, 

M. Otot pengunyah utama terdiri atas otot Temporaiis dan otot 
asseter, menurut beb I' 

k " erapa Iteratur mempunyai kekuatan 
ontraksl hmgga 60 kg-70 kg, 

Bagian yang palin 
mandibul 01 h k g ra~an untuk mudah robek adalah tepi basis 

a, e arena Itu 
10gam untuk h " ,guna mengantisipasi pada kerangka 

re ablhtasl na t' k ' ditemnatk d'L' n 1, erangka bagian anterIor 
y an luagIan basis d'L ' mandibula man luula, yang pada anatom1 

memangterbukti ad 
mandibula 't a penebalan tulang dibagian tepi basis 

1 u. 

Dilihat dari bidang sa 't 1 
mandibula untuk gI a (lateral aspect) maka pergerakan 

membukalm tu 
mandibula seeara m k ik enu p mulut dengan engsel Temporo 

e an anal . k . 
sebagai gaya satu tum Ogl el'Janya dapat digambarkan 

puan (cantilt :\ b . 
untuk robek adal h t' ever" aglan yang paling rawan 

a epl bagia t 
ternyata ada penebalan ~ a ~s, pada anatomi mandibula 
oblique. tulang dibaglan itu, yaitu sepanjang Jinea 

5. Mengacu podo, • 
pnnaip-nrin' • D' , I:' alp Implant 

lSaln kerangka 10 
b gam tuang unt k h b' . . d' gam arkan sebagai k u re a Ihtasilrekonstruks1 1 

permukaan 10gam eu up tebal tetapi tidak. melebar dalam arti 
k yang melekat d' . arena bagaiman pa a Jarmgan tubuh tidak luas, 

apun metal implant adalah benda asing. 
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Mempunyai sifat biokompatibel yang prima, mempunyai sifat yang 
kuat, kaku, keras, dan tahan karat, 

Dari kelima ide (dasar pemikiran) tersebut lahirlah suatu disain 
kerangka logam tuang yang sudah saya kembangkan. 

Intinya, kerangka logam tuang tersebut bentuknya sederhana, 

harus "workable" dan "adjustable" di meja operasi dan bagaimana 
peran kerangka 10gam tuang itu terhadap gerakan mandibula, yang 
manifestasinya dijabarkan sebagai dapat mengembalikan fungsi 
mandibula (fungsi kinesiologi, fungsi mastikatori, fungsi ponetik 

dan fungsi estetik). 

Tatalaksana operasi 

Tindakan bedah dilakukan oleh Tim Seksi Onkologi dan Bedah 
Rekonstruksi Lab/UPF Telinga Hidung dan Tenggorok FK Unair/ 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya bersama ahli prostodonsia dan ahli 
bedah mulut FKG Unair sebagai pelaksana rehabilitasilrekonstruksi 

tulang mandibula dengan kerangka logam tuang, 
Prinsip tindakan bedah adalah mengeluarkan seluruh tumor, 

sebab azas pengobatan penyakit neoplasms berupa penghentian dan 
penghapusan pertumbuhannya dari dalam tubuh penderita. Untuk 
itu operasi pembedahan bertujuan mengangkat Massa jaringan 

neoplasms dari dalam tubuh penderita. 
Insisi kulit memotong bibir bawah pada garis tengah 

melingkar ke kanan kemudian ke kiri sampai pertengahan corpus 
mandibuls, menyusur tepi bawah mandibula kurang lebih 1 em. 
sampai dengan Angu]usMandibuls. Insisi diperdalam sehingga bibir 
terbelah sampai pada gingiva lsbiaJis, dengan resparatorium besar 
dan tumpul dilakukan pelepasan jaringan lunak beserta otot-otot 

yang melekat pada tu1ang mandibula. Preparasi diteruskan kearah 
bukal dari anterior ke posterior, bilamana periu dapat meneapai 

processus coronideus dan mendekati sendi mandibula. 
Pelepasanjaringan lunak diteruskan kearah intrs oral sampai dengan 

cervical gigi, 
11 
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Pembebasan tulang bagian lingual, dimulai dari anterior, 
sedemikian rupa sehingga terlihat tulang mandibula telanjang kira

kira 1 em lebih kearah tulang yang sehat. Dengan gergaji GigJi saw, 
di potong tulang mandibula yang sehat. 

Kerangka logam yang telah dipersiapkan kemudian dipasang 
pada fragmen tulang mandibula, diflksasi dengan sekrup. Otot 

masseter serta otot Ptez:ygoideus medialis kemudian diikat/dijahit 
pada lubang-Iubang peringan kerangka logam. 

. An~a gigi-gigi rahang atas dan sisa gigi pada rabang bawah 
dl~~us~kan dan diikat (inter maxillary fization) menggunakan 

WIrIn~ Inter. dental eyelet dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

O~~SI sentrik atau kedudukan maksimum antar tonjol mahkota 
glgl dalam tatanan stomatognatik. 

.Penu~pan.jaringanlunak intra dan ekstra oral, serta kulit dijahit 
lapIS dew laplS dan dipasang drain tube. 

Perawatan pasca operasi 

Setelah operasi selesai penderita dirawat didal D I]1l 
pengamatan diutamakan. am .aecovery roo. , 
endotracheal b. thin pada Jalan nafas dimana pengangkatan 
perawatan di d7; tg'tubedilakukan setelah penderita sadar. Lama 

masing penderit ~ ruangan rumab sakit bervariasi untuk masing
penderita d· ~ rgantung dari kondisi kesehatannya. Sebelum 
radiografi ~:er en~nkan pulang maka dilakukan pemeriksaan 
diharapkan k ngan

k loto panoramik. Gambaran yang terlihat 
erang a ogam beserta k . . 

yang benar. se erup telah menempati pOSlSl 

Tingkat kesembuhan luka 
itu telab mencapai stadiu pada tulang yang terpotong pada saat 
soft tissue swelling, t 111 hematome yang didalam foto tampak 
hematome kadan ka' aJnd pak fibrous callus hasil dari organisasi 

, g- ang sudah t ak 
sepanjang luka bekas amp adanya resorbsi tulang 

potongan dengan gambaran radioluscent. 

Pembuatan foto panoramik selanjutnya dilakukan lagi 4 minggu 
setelah operasi. Gambaran radiografi pada bagian tulang sepanjang 
Iuka hekas potongan menjadi radiopaqueyang ringan, karena sudah 
terbentuk primary callus. Kadang-kadang juga tampak primary 
caJJusyang sudah diresorbsi dan diisi dengan callus yang Iebih padat 

(secondary callus), dan gambaran radiografmya terlihat higher 
radioopaque. 

Biasanya pada penderita dewasa muda primary callusterbentuk 
dalam 4 minggu, tetapi pada orang yang tua akan lebih lama lagi 

tergantung keadaan kesehatan umumnya. 
Pembuatan foto panoramik selanjutnya dilakukan lagi 3 bulan 

setelah operasi. Gambaran radiografi tampak bagian tepi tulang 
yang terpotong telah terbentuk periosteum baru. Kadang-kadang 
tampak kesembuhan total berupa bentukan trabeculatioyangnormal 
dan gambarannya sudab menjadi seperti tulang sehat lainnya. 
Pembuatan foto panoramik dilakukan lagi 6 bulan setelah operasi. 

Gambaran radiografi tampak kesembuhan total yang berupa 

trabeculatio yang normal seperti tulang lainnya. Kadang-kadang 
tampak suatu pertumbuhan tulang baru berupaperiostaJ callusyang 
,.". b k k ka logam disekitar tulang yang terpotong. UAem ung us erang 
D • t ·tu uny"~ gambaran seperti garis tipis dengan rerIOS eum I memp cu 

densitas opaque. . 
E b I t lab operasi semua penderlta sudah dapat nam uansee . 

dib tkan . ·t· dengan kerangka logam (removable partial ua glg! lrUan hilan 
dentures) untuk merehabilitasi gigi geligi yang. . g. . 

. 993 telah dilakukan penelitian pada popul8S1 
Pada penode 1990-1 d habilitasi/ 

studi 36 penderita kasus hemimandibulectomy engan re . 
. ak . k rangka logam Cobalt ChromIum pada 

rekonstruksl mem al e . 
" derita diberi program pelatihan yang operasi Ameloblastoma. ,,"en . 

. f: i mandibula pulih dengan sangat 
sempurna, sehmgga u;:w 6 tahun berikutnya telah dilakukan 
memuaskan. Pada kurun ·dak dik t uk t d .. lkan bahwa tl e em an an a-
kontrol dan dapat disImPU oleh jaringan tubuh. 
tanda penolakan kerangka 10gaJD 
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Dipilihnya tumor Ameloblastoma tulang mandibula dalam 
evaluasi ini adalah karena sifat tumor itu pertumbuhannya lambat 
dan berbatas jelas yang dapat diamati pada gambaran radiografi 
sehingga pen~liti mempunyai waktu perencanaan yang cukup untuk 
mempersiapkan pembuatan alat rehabilitasinya, 

Saudara Rektor, para anggota Senat serta hadirin yang terhormat 

Kesimpulan 

Diperlukan manajemen rehabilitasi yang sangat besar dan 
"approach" secara individUal, sebab yang sangat perlu adalah 
kenyaman~ yang mendesak bagi kepentingan penderita, 
Oleh karena ltu disamping melakukan rehabili'tas' tul dibula 
, dil ka' I angman 
Juga eng pi dengan rehabilitasi oral Y"'tu to" 'yang 

, Q.I. penggan Ian gIgI 
hilang dengan cara dibuatkan ' , , 
S b k dib rikan glglt1ruan dengan kerangka logam, 

u ye e program I tih 
pe a an membuka dan menutup mulut 

dengan teratur sebin d' , 
, gga apat merungkatkan kemampuan fungsl 

mandlbula, Selain memb b k' 0, 

rehabilitas' d I h e as an darl penyakit, tujuan 4arl 
1 a a a mengembal'k ' 

d' d d' I an penampilan yang efislen Ipan ang arl fungsi bad ' 
d fi " h anI, mental dan sosial sesuai dengan e lnlSl se at oleh w'H,O. ' 

Metoda rehabilitasi ini terb ' 
yang lebih rinc' t t uktl dapat mengungkap pengetahuan 

1 en ang cara p b ' 
reseksi mand'b 1 em uatan alat rehabilitasl pasca 

1 u a yang men 'k t' 1 ' 
kerangka IT" gl ulima konsep dasar disaln 

ogam.. emuan ln1 te bukt· . 
kedalaman teo' t r 1 manfaatnya dan membuktikan 

rl entang r h b'l' rekonstruks' . e a 1 Itasi mandibula dengan 
1 memakai keran ka I 

bangun dan yan d' ,g ogam Cobalt Chromium dirancang 
g lsesuaikan d ' h 

penderita yang bersifat' di' engan bentuk dan ukuran waJa 
berarti sehubunD'!ll'" d In VIdUal. Dalam hal ini memiliki nilai yang 

tJ-& engan kem ' 
mandibula baik kin . I ampUannya mengembalikan fungsl 

esIO ogi " , 
, mastikatorl, ponetik dan estetlk. 
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Kerangka logam yang sudahjadi (ready made) yang diimpor jenis 
Vitallium alloy Mandibular reconstruction system, disamping 
ukurannya tidak sesuai dengan rata-rata ukuran wajah setiap 
penderita (individual) juga harganya mahal. 

Saran: Mengingat keberhasilan penelitian ini, maka timbul 
pemikiran untuk menyebarluaskan metoda tersebut secara nasional 
bahkan intemasional, dengan harapan akan lebih banyak menolong 
penderita dengan beaya yang murah, tetapi hasilnya cukup baik. 

Saudara Rektor, para anggota Senat, serta hadirin yang terhormat 

Dalam kesempatan yang amat berbahagia ini, saya ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 
Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA dan Rektor 
Universitas Airlangga Prof. dr. H. Soedarto, DTM&H, Ph.D yang 
telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban 
jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Airlangga. 
K " oga dapat mendorong keyakinan saya untuk epercayaan ml sem 

lal 'k tkan pengabdian kepada bangsa dan negara. se u memng a .. . 
Dari hati yang tulus sayajuga m~nyam~aikan rasa tenma kasih 

k t 'ta UniversItas Airlangga beserta seluruh epada almamater ercm 
, . 'kar saya merasa sejak awal telah dekat dan 

SlVltas akademika, ena .' 
, d' b ' d 'masyarakat UniverSItas Airlangga. 

menJa I aglan arl 'k ad 
, 70 Almamater telah memben kepercayaan ep a 

SeJak tahun 19 , ' 
, . ahasiswa sebagaI Ketua Senat MahsslSwa 

saya untuk memunpm m . di S. 
G' . Unair. kepercayaan untuk menJa 'tsf 

Fakultas Kedokteran 'llf1 I , • 

, di S Juetaris Jurusan Emu Kedokteran GlgI 
Pengajar serta menJa ~ d 1984-1994 dan kepercayaan untuk 
Rehabilitasi selama perlo. e 'D t...J nsia selama dua periode 

Lab torlum .rTOS ouO 
menjadi Kepala ora en'adi Kepala Program Studi pada 
(1994-2000), kepercayaan untuk m ~ 
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, 

Pendidikan Program Studi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia 
(1999-sekarang) dan bahkan sekarang memberi kepercayaan untuk 
menjabat Guru Besar dalam mata pelajaran Prostodonsia. 

Dari kampus tercinta ini bukan hanya sekedar pengetahuan ilmu 

kedokteran gigi khususnya prostodonsia saja yang saya peroleh, 

tetapi lebih dari itu, saya merasa telah mendapatkan pelajaran 
mengenai kepemimpinan serta tatanan kehidupan sosial dan 
dinamika untuk hidup selalu dalam suasana kebersamaan. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan Sekretaris 
Senat Universitas Airlangga Prof. dr. H. Soedarto, DTM&H., Ph.D 

dan Prof. Dr. H. Soehartojo Hardjopranjoto, M.Sc serta para Guru 
Besar dalam lingkungan U ' 't . . '. mverSI as Alrlangga, saya sampalkan 
tenma kasih atas kesediaan ulk . . . mengus an serta meneruna saya dalam 
JaJaran Guru Besar Universitas Airlan gga. 

G
. ~ep~da Dr. Boedihardjo, drg., M.Sc. Dekan Fakultas Kedokteran 
19I Umversitas Airlan . gga, saya sampaikan terima kasih oleh karena 

saya me rasa mendapatkan d . 
. b orongan serta semangat untuk mencapal 
Ja atan sebagai Guru Besar. 

U capan terima kas'h . . 
R km d I Juga saya sampaikan kepada Dr. MandoJo 

u 0, rg., M.Sc selaku P b . 
MS 1 k p' em antu Dekan I dan drg. Irmawatl, 

se a u embantu D k II . . 
Universitas Airlan a e an pada Fakultas Kedokteran GlgI 
m . k gg yang telah memberi semangat untuk 

engaJu an usulan kenaikan 
Saya ucapka t. pangkat dan jabatan saya. 

n erIma k 'h k ' 
Hartono FA 1"\1 b 'k aSI epada almarhum Prof. drg. R. 

, lU.I , aI sebag' P 
maupun sebagai "Bapak" dal al ro~otor :rogram Doktor. say~, 
berkat usaha bell ulah am kehldupan llmiah saya sehan-haTl, 

a dasar d . . . 
telah berhasil m . - asar llmu prostetik kedokteran gIgI 

ematn pada di . b' g 
dan memberik d n saya. Beliau telah membiID In 

an orongan ke d . . . g 
akademik tertin . pa a saya agar dapat meralh JenJaJl 

ggl. 

Saya ucapkan terima k ih UJll 
drg. Sam Mar' as kepada para Senior saya alIDarh 

Jon o, almarh u m drg. Thomas Widyatono, 
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Prof. drg. R. Iskandar, drg. Siti Rahma Sam Marjono, yang telah 
memberikan bekal dasar-dasar ilmu Prostodontik. 

Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. dr. Taizo Hamada, 
DDS., Ph.D., Head of Prosthetic Department Hiroshima University 
Japan, yang telah membimbing saya selama mengikuti Program 
Pendidikan di Hiroshima University Japan. Atas segala nasehat, 
bimbingan dan bantuan beliau selama Program Sandwich. 

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan: 

Kepada Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, Guru Besar 
dalam Ilmu Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
atas bimbingan, perhatian dan saran-saran yang sangat berharga, 
petunjuk-petunjuk yang mendasar selama menyelesaikan Program 

Doktor saya. 
K d P f dr H Santoso Guru Besar dalam Ilmu Histologi epa a ro. . ' , . 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang selalu memben 

t . k t berharga dalam menyelesaikan Program pe unJu yang sanga 

D~~~a. , 
Kepada Tim Seksi Onkologi dan Bedah Rekonstruksl Lab/UPF 

T I, 'd d T ggorok Fakultas Kedokteran Universitas e mga HI ung an en , , . 
A ' I SUD D Soetomo' Prof. Dr. dr, H. SoedlJono , lr angga/R r. ' 
P , P f dr Soenaryadi T., dr. Haryono Kusumo, 

rof. dr. MulyarJo, ro . . 
dr. Widodo Ario Kentjono atas kerjasamanya, , 

d 't tumor khususnya pendenta tumor 
Kepada para pen erl a, . ' 

1 andibula saya sampaikan rasa ten ma 
Ameloblastoma pada tu ang m ' , 

k d' aan saudara-saudara untuk memben 
kasih atas keIjasarna dan ese I 

b ar sebagaimana adanya. Keterangan 
keterangan dan data yang en . ' b 

at penting artmya bag! pengo atan 
yang benar kepada saya sang 
t 'd habilitasinya. umor ltu an re d Guru Besar pada Hiroshima 

f dr Sanae Yarna a, 
Kepada Pro., ah mbantu saya untuk dapat belajar 

University Japan yang tel me 
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di Dental Technician School (Sikka Gikoshi Gakko Hiroshima 
Daigaku) sampai saya mendapatkan kualifJ.kasi sebagai Peteknik 
gigi dan selaIu memberi petunjuk dan semangat kepada saya untuk 
melakukan penelitian dan transfer teknologi. 

Kepada Sensei Teruaki Seo, Instruktur pada Sikka Gikoshi 
Gakko- Hiroshima Daigaku, heliau yang telah memheri pelatihan 
dan memperkenalkan dasar-dasar ilmu penuangan logam serta 
mempersiapkan bahan penelitian. 

Kepada Bapak Ustadz Solikin, mantan Kepala Sekolah Rakyat 
di Madiun yang sekaligus "Guru Ngaji'" yang telah memberikan 
perh~tian yang sejati serta berhasil membuka hati saya selaku anak 
~e~aJa terhadap falsafah hidup, dampaknya terasa sampai sekarang 
mi. 

Kepada para mahasiswa yang tergabung dalam Tim Paduan 
Suara yang se~ara ~hidmat telah mengumandangkan lagu-lagu 
kebesaran Universitas Airlangga dan lagu-lagu nasional dalam 
penlft.1-.. 'L " 

6 UAI.Lllan ml saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih. 
KepadaPanitiaPenlft.1-..'L J b tanG 

6 UA .... Uan a a uru Besar atas nama saya 
serta semua pihak yan t' dak d 
d . g 1 apat saya sebut satu persatu yang 
engan tulus ikhlas membant d . 

. " u arl saat persiapan, saat upacara 
sampal selesal hmgga terlaksana de I . 
terima k 'h ngan ancar saya sampaikan asl . 

Kepada almarhum ayah dan ibu R M . 
dan R. Ng. Hajjah Siti Soelas' . as Parmo PaI1osoedarmo 
dan sembah sujud k da be ~, saya mengucapkan terima kasih 
kanak-kanak untukepa lia~ yang telah mendorong saya sejak 

memperhatikan hid 
selalu taqwa kepadaAllah swr Be • peng upan orang kecil dan 
bermanfaat dan mewarn . ~ cmta kepada buku, telah banyak 

al penghldupan saya . .. 
Kepada kakak saya Bri dir sampal saat Inl. 

almarhum kakak R N H~ Jenderal (Purn) Moegito beserta 
. g. a.uah Poedii t' . 

masa yang sulit telah u a I, yang Justru pada masa-
mengasuh dan mendidik . 

dapat mencapai jenjang keilmuan d' saya, sehmgga saya 
sekarang. Beliau telah an Jabatan akademik seperti 

menanamka n semangat untuk seialu 
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menuntut ilmu yang lebih tinggi, tekun dalam bekerja, berlakujujur, 
bersifat sederhana dan bersahaja, dengan sepenuhnya mengabdi 
kepada nusa dan bangsa dan selaIu ingat dan bertaqwa kepada Allah 
SWT. 

Akhimya kepada istriku yang tercinta drg. Abidah Anggraini 
dan kedua putriku yang tersayang, Rahmi Andrini dan Rahmi 
Rahardini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 
segala bantuan, yang dengan segaIa pengertiannya selama ini dalam 
menciptakan suasana keluarga yang sakinah dan dorongan serta 

pengorbanan yang telah diberikan. 
Sebagai akhir dari orasi ilmiah ini, perkenankanlah saya 

mengucapkan terima kasih yang sehesar-besarnya kepada semua 
hadirin yang penuh kesabaran dan perhatian daIam mendengarkan 

pidato pengukuhan ini sampai selesai. 

Wabillahittaufiq wal hidayah. Alhamdulillahirobbil'alamin. 
'tIT • W h tullahi Wabarakatuh. nassalamu'alalkum ara ma 
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Nama 

RIWAYAT HIDUP 

H. Soeprapto 
Madiun, 05 Juli 1942 

Islam 
Tempat, tanggallahir 
Agama 
PekeIjaan Dosen Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Airlangga 

Pangkat PembinalGolongan N/a 
Jabatan : Guru Besar Madya 

Nomor Induk Pegawai Negeri: 130531794 
Alamat rumah J1. Kemuning No. 48 Surabaya 
Keluarga Istri drg. Abidah Anggraini 

Anak : Rahmi Andrini 
Rahmi Rahardini 

PENDIDlKAN 

1973 
1978 

1983 

1989 
1993 

1996 

1997 
1998 

Lulus dokter gigi FKG Unair 
Pendidikan Dental Technician School 

Hiroshima University Japan 
Lulus Pendidikan Program PascasaIjana (S2) 

di Universitas Airlangga 
Dokter Gigi Abli 'dibidang Prostodonsia (Sp.Pros) 

Lulus Pendidikan Program Doktor (S3) 

di Universitas Airlangga 
Penataran "Calon Penulis Buku Ajar Perguruan Tinggi" 

Dirjendikti Departemen P dan K di Cisarua Bogor 
Course on Maxillofacial Prosthesis Perth (Australia) 

Course on Aesthetic Dentistry Salt-Lake City USA 
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RIWAYAT PEKERJAAN 

1973 Assisten Dosen di FKG Un air 
1984-1994 8ekretaris Jurusan IKG.Rehabilitasi FKG Unair 

1994-2000 Kepala Laboratorium Prostodonsia FKG Unair 

1994-sekarang Stafpengajar, pembimbingpenelitian dan penulisan 

tesis pada Program Pascasarjana Un air 
1994-sekarang Staf pengajar pada Pelatihan Teknis Kesehatan Gigi 

di bidang Prostodonsia RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

1999-sekarang Kepala Program Studi PPDGS Prostodonsia FKG 
Unair 

1999-sekarang Guru Besar Madya pada FKG Unair 

KEANGGOTAAN ORGANISASI PROFESI 

- Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) 
- Ikatan Prostodonsia Indonesia (lPROSI) 

- Fellow Academy of Denstistry International (FAD!) 

- International Assoc. for Dental Research (IADR) 

- South East Asia Assoc. for Dental Education (SEAADE) 
- Ikatan Alumni dari Jepang (PERSADA) 

TANDA PENGHARGAAN 

1998 Satyalencana Karya Satya (20 tahun) 

PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH 

1. Ocular Prosthesis 

Ceramah ilmiah di FKG Unair 23 Mei 1975. 
2. Palatal Free Denture 

Ceramah ilmiah di FKG Unair 1 Oktober 1976. 
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3. Penerapan Palladium Alloy Dalam Pembuatan Metal Frame 

Denture 
Ceramah ilmiah di FKG Unair 4 Mei 1979. 

4. Study Penerapan Palladium Alloy Dalam Pembuatan Metal 

Frame Denture di Sentral Dental Lab. 
Penelitian beaya Proyek Pelita 1979/1980 14 Oktober 1980. 

5. Penerapan Palladium Alloy dIm. Konstruksi Metal Frame 

Denture 
Ceramah Ilmiah pada Kongres Nasional PDGI XIV Jakarta 

27 September 1980. 
6. Evaluasi Suatu Teknik Penuangan Nickel Chrome Alloy 

Ceramah Ilmiah pada Kongres Nasional PDGI XV Surabaya 

18 Desember 1982. 
7. Sifat Mekanik Cobalt Chromium Alloy Hasil Penuangan ffiang 

Thesis Pascasarjana 8-2 (1983). . 
. .. , Jembatan Dengan Tekmk Etsa Asam 

8. Konstruksl GigItIruan . . . , 
. P' tan 55Tahun Pendidikan Dokter GIg! 

Ceramah Ilmlah ermga 

di Surabaya (Co-author). 
1 __ :1. enuangan logam terhadap kekuatan 

9, Pengaruh 2 macam te.lUllA P 
. ur Nickel Chrome. 

mekanik logam camp b 1984 
'ah di FKG Unair 1 8eptem er . 

Ceramah IlIDI Ch . m Implant dengan 
10. Biokompatibilitas Cobalt ~o~lU k ll'nci' 

1 . ada Jarmgan e . 
pengamatan hist~pato ~gI P i (tidak dipublikasikan). 
P lit ' unJang dlsertas . G' , 

ene Ian pen k . d' Laboratorium Teknik IgI. 
k lamatan eI'Ja I 

11. Kesehatan dan ese N 2' 1987. 
• 'H lume III o. , 

Majalah Canma yO . m Teknik Gigi. 
12. Membuka usaha LaboratorlNu 3' 1987. 

. ¥ lume III o. , . 
Majalah Canma o. curing denture base acrylIc 

akaian mIcrowave 
13. Pengaruh pem gth hasH reparasi. 

verse stren 
resin pada trans U· 1988. 

'ah di FKG nall" t' I Ceraham Ilml buatan metal frame par la 
h dalam pem 

14. Pencetakan ra ang 

denture. 
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Ceramah Ilmiah untuk anggota PDGI Karesidenan Kediri 21 
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