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Memang baik menjadi orangpenting, 
tetapi yang lebih penting kalau kita 

dapat selalu menjadi orang baik 

(Ebet Kadarusman 7) 

Umat yang baik, apabila ia 
berman/oat bagi orang lain 

(AI Qur'an) 
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Yang terhormat 
Para Pembesar Sipil dan Militer, 
Saudara Ketua dan para Anggota Dewan Penyantum Universitas Airlangga, 
Saudara Rektor, para Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 
Saudara-Saudara Guru Besar, 
Saudara-Saudara Dekan dan para Pembantu Dekan di lingkungan Universitas 
Airlangga, 
Para teman Sejawat dan Sivitas Akademika Universitas Airlangga, 
Para MahasiSwa dan 
Hadirin sekalian yang saya muliakan, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengawali pidato pengukuhan ini 
dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita 
semua dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti suatu Rapat Senat Terbuka 
dalam keadaan sehat walafiat. Atas perkenanNya pulalah saya dapat 
melaksanakan pidato pengukuhan di hadapan Hadirin sekalian. 

Hadirin yang saya muliakan. 

Kemajuan pembangunan di Indonesia, sebagai suatu negara yang sedang 
berkembang, akan diikuti pula- dengan meningkatnya .kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat akan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, antara 
lain mengenai pendidikan, pendapatan, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan 
meningkatnya pendidikan dan pendapatan masyarakat, maka hal ini akan 
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpenampilan yang lebih baik 
sehari-harinya, khususnya dalam penampilan wajahnya. 

Baik burukoya penampilan wajah seseorang dipengaruhi oleh kondisi beberapa 
unsur atau organ, seperti rambut, dahi, mata, hidung, pipi ~an rahang serta 
bentuk muka atau wajahnya sendiri. 
Keadaan gigi geligi dan jaringao penyangganya termasuk keadaan tulang rahang 
atas dan bawah, sangat berperan terhadap wujud kontur atau penampilan dari 
sepertiga bagian bawah wajah seseorang. 
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Ukuran, bentuk, warna, kontur, posisi dan keserasian gigi geligi, khususnya 
geligi depan, yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh pada manifestasi 
kecantikan, penampilan wajah dan harga dirinya (Lee, 1962; Braum & Me. Coy, 
1989; Clifford, 1985). 

Pada dasarnya gigitiruan dibutuhkan oleh seseorang untuk menggantikan fungsi 
daI! ~gi, beberapa gigi atau seluruh gigi yang JiiIang. Keadaan hil~ya gigi 
geligi ~p~t ~arena tanggal, dicabut atau tidak tumbuh. Maka pada kesempatan 
yang baik 1Il1, perkenankanlah saya menguraikan sedikit tentang "GIGITIRUAN 
SEBAGAl PENUNIANG PERBAIKAN PENAMPlLAN WAlAH SESEORANG" 

Hadirin yang saya horma~i. 

Tanggalnya gigi atau gigi terpaksa dicabut dapat disebabkan oleh banyak faktor, 
antara lain : trauma kecelakaan, karies gigi yang parah kelainan periapika~ 
kerusakan' . , 
" " Jarm~a~ periodonsium, kerusakan tulang alveol (tulang penyangga 
~~): gtgt malposlsl dan operasi rahang. Adapun tujuan atau fungsi dari pemakaian 
gtgltiruan.adalah (Robert, 1980) : 

- memperbaiki estetik susunan gigi dan penampilan wajah 
- memperbaiki fungsi kunyah 

- m( encegah dan memperbaiki terjadinya kelainan-kelainan pada sendi rahang 
temporo mandib.ular joint) 

memperbaiki fungsi bicara 
- memelihara kesehatan gigi secara menyeluruh. 

Hadirin yang saya hormati. 

Kelainan-~elainan t . a au cacat yan ah d . .. .. .. salah estetik pada . g par an gtgt-gtgI dapat menJadikan ma 
seseorang, khususnya ap bil k' di .. . .. .. d atas, Kead " a a eJa an lD1 mengenlll gIgI-gIgI epan 

aan lDl akan sang t b 
terutama pada wakt. .a erpengaruh terhadap penampilan wajahnya, 
Apabila s u 18 berblcara, tertawa dan tersenyum. . 

eseorang menderit k d . 
llmumnya ia abo b a ea aan seperti yang baru saya sebutkan, maka 

. erupaya men . 
banyak, atau wakt . gurangI senyum ataupun tertawa di muka orang 

. u tertawa la akan lal . . 
tangannya atau alat lain. . se u menutup mulutnya dengan Jan 

UntulcmP.n-.t • 
-~ 8Sl permasalahan' '. . 

perawatan rehabiIitas' ata lDl, ~ perIu kiranya penderita ini memperoleh 
DahuIu, Untuk kas 1 U restOf8S1 estetik. 

US semaca.n ini se . . 
nag mendapatkan perawatan rehabilitas1 
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dengan pemasangan 'Immediate Removable Partial Denture' (gigitiruan sebagian 
lepasan imidiat) yaitu gigi.- gigi. depan yang mengalami cacat parah tersebut' 
dicabut secara serentah dan seketika itu juga segera dipasang immediate denture 
menggantikan gigi-gigi asti yang telah hilang (Lammie & Laird, 1986). Thtapi 
akhir-akhir ini, dengan berkembangnya penyediaan bahan-bahan kedokteran 
gigi berikut majunya teknik perawatan di bidang kedokteran gigi, maka pilihan 
perawatan jatuh pada rehabilitasi estetik berupa perawatan dengan pembuatan 
mahkota tiruan dari bahan porselen (porcelain jacket crown) apabila akar-akar 
gigi masih memenuhi syarat untuk dipertahankan (Charbaneau et ai, 1981): 

Keuntungan dari perawatan dengan mahkota porselen ini adalah : 
- gigi-gigi tetap dipertahankan 
- mahkota porselen memiliki sifat estetik yang tinggi 
- tidak mengalami 'discoloration' 
- plaque tidak mudah melekat pada permukaan porselen 
- mahkota porselen tidak mudah aus dan rusak. 
Baru apabila sesuatu dan lain sebab perawatan dengan mahkota porselen tidak 
dapat terlaksana, misalnya karena dana penunjangnya kurang tersedia, atau 
karena penderita ini membutuhkan rehabilitasi yang disertai perbaikan susunan 
dan posisi gigi yang cukup besar, atau akar-akar gigi tidak memenuhi syarat, 
maka pilihan perawatan akhirnya akanjatuh pada Immediate Denture (Anderson 
& Storer, 1973; Heartwell & Rahn, 1974; Sharry, 1974; Boucher, 1980). Dengan 
adanya rehabilitasi ini maka sedikit banyak akan memberi pengarUh dan 
memperbaiki penampilan wajah penderita sert~ menaikkan harga dirinya dalam 
kehidupan sosial sehari-harinya. 

Hadirin yang saya hormati 

Bagaimana halnya apabila seseorang terpaksa kehilangan satu, beberapa atau 
seluruh gigi-gigi depannya ? 
Kehilangan satu atau dua gigi. seri pertama atas sudah dapat dialami seseorang 
ketika masih berumur 8 - 9 tahun, yaitu pada awal dimulainya pergantian gigi 
dari gigi susu ke gigi permanen. Kejadian ini Iebih banyak disebabkan karena 
terjadinya trauma kecelakaan, seperti jatuh dari sepeda, jatuh waktu 
bermain-main atau terlempar bola. 
T'IDgkat kebutuhan akan perbaikan penampilan wajah pada penderita seumur 
ini memang rendah. Thtapi kebutuhan alean rehabilitasi dengan pemakaian 
gigitiruan sebagian bertujuan untuk mempertahankan spasi rUaJJg a~au daer~ 
ompong bekas gigi yang dicabut, agar spasi tersebut tidak terambil oleh gIgt 
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atau gigi-gigi sebelah menyebelahnya yang akan tumbuh atau agar tidak terjadi 
pergeseran dari gigi-gigi kanan-kirinya. Oleh karena itu pemakaian gigitiruan 
ini harus segera dilaksanakan segera setelah gigi tanggal. 
Selanjutnya kebutuhan akan mempertahankan spasi ompong tersebut sangat 
diperlukan bila penderita sudah dewasa, dimana tingkat kebutuhan akan 
perbaikan estetik susunan gigi dan penampilari wajah sudah tinggi. Dengan 
demikian besarnya anasir gigi-tiruan pengganti akan tetap sama seperti gigi 
as~ya dan bentuk serta warnanya gigi disesuaikan dengan gigi kembarannya. 
Apabila kedua gigi seri hilang, maka· bentuk gigi-tiruan disesuaikan dengan 
bentuk wajah penderita. Dengan demikian estetik susunan gigi dapat tetap 
terjamin, yang berarti juga menunjang penampilan wajahoya. 

Hadirin yang saya muliakan. 

Terhadap orang dewasa yang mengalami kehilangan satu atau beberapa gigi 
dep~ya, pada umumnya dapat diberi perawatan dengan pembuatan gigitiruan 
s~~a~an lepasan (GtSL) atau dengan gigitiruan sebagian lekat. Kebutuhan akan 
gIgltiruan dalam kasus ini selain untuk perbaikan estetik susunan gigi, juga untuk 
memp~rtahankan kontinuitas kontak gigi yang satu dengan yang lain, sehingga 
kestabil~ ~entuk lengkung rahang dapat dipertahankan. . 

~ntuk gIgItiruan sebagian lekat atau yang lebih terkenal dengan sebutan gigitiruan 
J~mbatan (GtJ) atau Bridge Prosthesis dan terbuat dari bahan porselen 
dlbutuhkan keikutsert ... . 

. aan gIgI-gIgI sebelah-menyebelah daerah ompong, yang 
~~ dimanfaatkan untuk melekatkan gigitiruan jembatan dan sekaIigus sebagai 
gIgI pe?y~a (abutment teeth). Dengan sendirinya gigi_gigi yang akan dipakai 

~:~~~g1. ~~nyan~a perlu diberi porselain crown, sebagai bagian dari 
P gIgltiruan Jembatan yang disebut retainer. 

ada dasarnya terhada d·· . 
. ·timan·. P pen enta 101 hendaknya dipilihkan perawatan dengan 

gIgl Jembatan, dan bar bil· . .. gkin 
dit k u apa a gID1tiruan Jembatan tidak mun erap an maka ilih . 0" . 

P an perawatan Jatuh pada gigitiruam lepasan. 

Secara umum . . . . 
dengan . ·tirgIgItiruan Jembatan memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan 

g1g1 uan lepasan, antara lain (Robert, 1980) . 
- GtJ selal I k . 

u me e at dalam mulut, sehingga ti·dak d t hit 
- GtJ tidak be ·tu . apa ang . . 

susunan . . gI hi!:::a sebagcu benda asing dan terasa sebagai bagian dart 
GtJ gig!, se. mudah diterima oleh penderita 

mempunycu kestabilan .... 
Dengan GtJ beb kun yang sangat tinggi di dalam mulut. 
perlodonsium, tulangan alyah terbagi merata, karena heban tersebut tersalur ke 

veol dan tu1ang rahang. . 
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- Fungsi bicara relatif tidak terganggu, karena GtJ sangat sama keadaaDnya 
dengan gigi-gigi aslinya. 

- Immediate bridge, jika memang sangat diperlukan dapat segera dipasang 
dengan bantuan bahan tumpatan adhesif. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan GtJ tidak dapat diterapkan pada kasus 
tadi, antara lain : 
- Penderita tidak kooperatif 

Panjang daerah ompong terlalu panjang 
Thlang alveol pada daerah ompong banyak mengalami resorpsi 
Kesehatan umum, kebersihan mulut, kondisi mahkota dan akar· gigi serta 
periodonsium tidak memenuhi syarat 
'caries rate' tinggi 
Penderita tidak mungkin diberi anestesi lokal. 

Walaupun keadaan mulut dan lain-lainnya cukup memenuhi syarat, masih ada 
satu a1asan khusus yang tidak memungkinkan GtJ diterapkan dan terpaksa GtSL 
yang diberikan pada penderita tadi. A1asan tersebut adalah kurangnya dana 
penunjang untuk kebutuhan pembuatan GtJ, karena memang dana yang 
diperlukan untuk perawatan dengan GtJ porselen lebih besar daripada yang 
dengan GtSL. 
Pada kasus dimana tulang alveol banyak mengalami resorps~ maka fungsi gigi 
asIi berikut tulang alveolnya yang hilang, yang sangat berperan sebagai penunjang 
bibir dan pipi dalam mewujudkan penampilan wajah, dapat diganti dengan GtSL 
yang memakai sayap labial dari akrilik. Sayap labial ini selain menunjang 
kesempurnaan dan keserasian susunan gigi itu sen~ juga dapat memberikan 
lip support seperti kondisi sebelum gigi-gigi dicabut, sehingga penampilan wajah 
dapat dipertahankan.seperti sebelum gigi-gigi dicabut. Jadi kasus semacam ini 

tidak terindikasi untuk GtJ. 

Konstruksi GtSL memiliki perbedaan yang sangat khusus dengan GtJ, yaitu 
dengan dimilikinya kerangka basis, baik yang terbuat dari bahan akrilik maupun 
dari logam cobalt chromium, yang kadang-kadang cukup banyak menutup bagian 
jariogan lunak di langit-Iangit (palatum). Keadaan inilah yang menyebabkan 
GtSL terasa sebagai benda asing, menjadi.gangguan dalam menikmati makanan, 
mengganggu bicara pada liwal pemakaian dan kadang-kadang inenyebabkan 
tekanan dan rasa sakit pada jaringan lunak di bawahnya. 
Itulah sebabnya mengapa dalaD;1 pemakaian GtSL penderita membutuhkan waktu 
yang agak lama untuk adaptasioya di dalam mulut, UDtuk memperoleh pemakaian 
'yang nyaman (comfortable). 
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Walaupun demikian dengan GtSL akan diperoleh suatu kemudahan dalam 
mengkonstruksigigitiruan dengansusunan gigi yang harmonis dan seras~ terutama 
pada kasus dengan spasi ompong yang telah mengecil karena terjadinya 
penggeseran gigi-gigi tetangganya. Dengan GtSL operator dapat pula dengan 
leluasa mengatur variasi posisi dan susunan gigi, sesuai dengan kebutuhan untuk 
mencapai kondisi estetik dari susunan gigi depan (Lee, 1962; Heinkein & Donald, 
1990; Widyatono, 1990). 

Hadi.riD yang terhormat. 

~a~aim~na pengaruhnya pada penampilan wajah seseorang apabila keempat 
gIgI sen atas atau keenam gigi depan atas hilang ? Sudah saya uraikan tadi 
bahwa gigi-gigi depan atas sangatnya berperan dalam membentuk kontur sepertiga 

b~~~ ~aw~ wajah dan penampilan wajah secara menyeluruh. Dengan hilangnya 
gIgI-gIgI tadi maka dengan sendirinya estetik susunan gigi menjadi sangat 
t~rganggu d~ penunjang terhadap otot-otot bibir dan pipi bagian depan menjadi 
hil~g. H~ ~ menyebabkan tonus otot-otot bibir aUlS dan sekitarnya menurun, 
sehin~a blbrr atas jatuh dan terletak lebih ke dalam daripada bibir bawah. 
Pendenta se~acam ini dengan sendirinya sangat membutuhkan adanya gigitiruan 

untuk mengISl keompongan serta memperbaiki penampilan wajahnYa. 

GtJ. untuk kasus ini kurang atau tidak terindikasi, karena spasi ompong terlalu ianJang dan susunan gigi-tiruan harus melengkung menyesuaikan dengan bentuk 

kun
engkung rahang atas bagian depan, sehingga kalau GtJ dipaksakan maka beban 

yah yang akan me . ... . 
be akib .... mmpa gIgI-gIgI penyangga akan sangat besar dan akan 

r. at gJ.gl-gIgI penyangga mudah rosak. . 
Jadi perawatan untuk k .. akhirn . . asus lD1 ya Jatuh pada GtSL. 

Akhir-akhir . . d . 
suatu teknik ~ 1 eng~ ~~tn~a kemajuan di bidang IPTEK, berkembanglah 
pada da ah nnp anta51 gIgI, yattu menanam alat gigi implan (dental implant) 
G' .. eIanr ~~pong ( edentulous ridge) dari rahang. 

19I nnp lD1 akan berfun . b . ' . . ) 
yang memiliki b . gSl se agat gIgI penyangga baru (new abutment 
U tuk k agIan akar dan mahkota alal ' 

n asus tadi O"C'" 

gigi implan, sehin pada daerah ompong dapat ditanamkan satu atau beberapa 
gga untuk kas " da . 

akhirnya penderita lebih mu us lD1 p~t dibuatkan suatu GtJ porsele~, yang 
1983' Weiss 1985' E . dab mencapat keadaan yang comfortable (UnkoW, 

G~tiruan imp~ (~:;~~). GigitiruanJembatan inilah yangbiasa disebut 
Dengan GtI pe d . Implant denture. 

p. enta akan memiIiki ' . 
dapat dengan mudah berbicar co~de~ce ' yang tinggi, sehingga pendenta 
leluasa. a, berdiskusl, bemyanyi, dan bercinta dengan 
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Gigi Implan yang dipakai untuk kasus ini adalah tipe endosseoos implant, yang 
dapat terbuat dari bahan keramik atau bahan Titanium alloy. Adapun endosseoos 
implant ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Cranin, 1970; Unkow, 1983) :
biocompatible, optimal tissue respons, excellent strength dan high fatique 
resistance. 
U ntuk pemilihan ukuran gigi implan sangat dibutuhkan selain data-data klinis 
penderita juga data radiografIk, baik melalui Periapical ataupun Panoramic. 
Faktor 'after care' dalam perawatan gigitiruan implan sangat berperan dalam 
menunjang keberhasilan perawatan untuk waktu yangpanjang. Kondisi kebersihan 
mulut (oral hygiene) yang tinggi sangat dibutuhkan dan haros dipertahankan 
dengan penuh disiplin. Kunjungan periodik ke dokter gigi bagi penderita 
merupakan sesuatu yang mutlak, selain dapat dilakukan 'plaque control' terhadap 
penderita, juga dapat dievaluasi tentang 'implant mobility' dan resorpsi tulang 
alveol di sekitar gigi ~plan (Ericsson, 1986; Aceve'do, 1988; Iskandar, 1989). 

Hadirin yang saya muliakan 

Pada awal pidato saya tadi telah saya uraikan bahwa salah satu sebab mengapa 
gigi-gigi depan atas terpaksa haros dicabut adalah karena gigi-gigi tersebut dalam 
kondisi malposisi, seperti : - gigi-gigi saling berdesakan, dalam letak tidak teratur 
atau gigi-gigi yang mrongos (protrusi). Keadaan ini memberikan efek psikologik 
yang kurang baik pada penderita, terutama pada penderita wanita. Dengan 
dilakukannya pencabutan terhadapgigi-gigi yang malposisi tersebut, diharapkan 
gigi-gigi penggantinya dapat tersusun dengan lebih wajar dan baik, sehingga 

bukan saja susunan gigi menjadi lebih estetik, juga penampilan wajahnya akan 
lebih baik, baik pada waktu diam, bicara, senyum dan tertawa. 

Pada waktu dilakukan pencabutan gigi secara simultan, hendaknya untuk 
penderita ini telah disiapkan suatu immediate denture, sehingga ketika penderita 
pulang setelah selesai pencabutan, penderita tidak mengalami keompongan, dan 
sudah memiliki gigi~gigi baru dengan posisi yangjauh lebih baik serta penampilan 
wajah yang lebih baik pula. 
Sebenarnya terhadap kasus i~ untuk memperbaiki posisi gigi-gigi dapat diberikan 
perawatan ortodonsi. Akan tetapi kadang-kadang penderita menolak perawatan 
ortodonsi ini, karena beberapa alasan anrara lain : - waktu yang tersedia tidak 
banyak atau karena sesuatu kebutuhan penderita menginginkan perbaikan estetik 
yang cepat. Oleh karena itu sebagai pengganti perawatan ortodonsi, akhirnya 
dipilih sU;ltu perawatan prostodonsi, yaitu dengan memberikan perawatan 

immediate denture. 
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Kadang-kadang keadaan gigi yang protrusi tadi disertai juga dengan tulangalveol 
. yang protrusi. Untuk kasus semacam ini, immediate denture yang dipersiapkan 
harus disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan estetik yang meliputi pencabutan 
gigi-gigi secara simultan dan diikuti dengan pengambilan tulang alveol yang 
menonjol tersebut. . 
Setelah proses kesembuhan dari luka cabut terlewati, makajika segala sesuatunya 
memungkinkan, dapat saja immediate denture tadi diganti dengan Implant 
denture untuk memperoleh kondisi gigitiruan yang lebih comfortable. 

Hadirin yang terhormat. 

Hilangnya semua gigi-gigi belakang atas dan bawah dan tidak segera diisi dengan 
gigitiruan, dapat menyebabkan perubahan penampilan wajah seseorang. Tinggi 
gigit penderita yaitu tinggi dari sepertiga bagian bawah'wajahnya akan mengalami 
penyusutan (overc\osure), sehingga penderita ini memiliki menampilan wajah 
yang lebih tua dari umur yang sebenarnya. Selain itu karena sering rahang bawah 
maju ke depan pada waktu penderita mengunyah, maka lama-lama rahang bawah 
akan beradaptasi dalam posisi tetap maju ke depan (prognati), sehingga prom 
penderita menjadi lebih buruk lagi. 

J adi apabila terhadap penderita ini dibuat gigitiruan, konstruksi gigitiruan sebagai 
pengganti gigi belakang yang hilang harus dapat memperbaiki keadaan 
overclosure dan posisi rahang bawah yang lebih baik. 

Pe~baikan-perbaikan yang dilakukan ini bukan saja memperbaiki penampilan 
wllJah, akan tetapi juga memperbaiki fungsi kunyah dan kondisi sendi rahang. 
~~~ memperoleh hasil perawatan dengan gigitiruan ini, hendaknya pada kasus 
lD1 ?ilengkapi juga data radiograftk yang berasal dari foto sepalometrik, karena 
dari ~ta-data ini diagnosa dari kelainan dapat diketahui dengan lebih pasti dan 
terapmya dapat direncanakan dengan lebih pasti pula. 

Hadirin yang saya hormati 

Keadaan terjadin I . ak 
lebih 'elas . ya overc os~e serta rahang bawah yang maju ke depan,tamp . 
belumJ ,~ ~a~~ pendenta ompong sama sekali (edentulous ridge) dan 
lebih b::Ulagi~ gIgIt~uan leng~ap (GtL) (Lamb,1987). Keadaan ini akan tampak 

bib' d " apabila pendenta lama sekali tidak memakai GtL. Tonus otot-otot 
I It . an plpmya sangat . ak 

Ii t Ii ,menurun sekali dan karena itu terjadi pula bany 
~:=- J:.tan pada knlit. wajah bagian bawah, sehingga menghasilkan wujud 

p yang sangat tidak menyenangkan. 
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Keadaan penderita ini selain tidak memiliki gigi sama sekali, seluruh tulang 
alveolnya ~ngalami resorpsi yang cukup banyak, sehingga dapat dikatakan 
bahwa penunjang untuk bibir dan pipi tidak ada sarna sekali. I?engan memakai 
GtL, maka penderita akan memperoleh penanipilan wajah yang jauh lebih baik, 
keriput pada' kulit wajah menghilang dan penderita tampak lebih muda dan 
mungkin disertai dengan gairah yang muda pula. 

Untuk mempersiapkan GtL ini, operator berhadapan dengan penderita yang 
telah tidak memiliki data-data asli dari keadaan waktu masih muda atau waktu 
masih bergigi lengkap, baik tentang tinggi gigit, susunan'gigi maupun posisi dan 
bentuk gigi yang spesifIk dari tiap individu gigi. 
Tinggi gigit untuk tiap penderita harus sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum 
penyusunan gigi dilakukan. 
Telah banyak metode dikemukakan untuk menetapkan tinggi gigit ini, akan tetapi 
tidak semua metode dapat diterapkan untuk tiap individu, khususnya untuk 
penderita Indonesia. Gambar foto lama dari tiap penderita dapat pula dipakai 
sebagai panduan, baik untuk penetapan gigit maupun untuk penetapan kedudukan 
posisi susunan gigi yang memadai, yang cukup mendukung bibir dan pipi. 
Operator yang memiliki pengalaman, ketrampilan dan jiwa seni yang tinggi, 
biasanya lebih mudah, cepat dan tepat dalam melaksanakan persiapan-persiapan 
tad~ apalagi kalau operator dapat memanfaatkan data-data sepalometrik dari 
masing-masing 'penderita. 
Untuk melakukan penyusunan gigi pada suatu GtL, Boucher (1975) menyarankan 
agar susunan gigi untuk seseorang disesuaikan dengan keadaan gigi aslinya. 
Konsep ini akan dapat terlaksana apabila penderita memiliki data-data tentang 
susunan giginya dan cukup memenuhi syarat estetik. Bila kondisi estetik dari 
susunan gigi asli sangat kurang memadai, biasanya seorang operator akan 
mengadakan perubahan terhadap susunan gigi GtL atas persetujuan penderita. 
Konsep 'dentogenic restoration' dari Frush dan Fisher (1950) menekankan 
pen.tingnya memperhatikan faktor umur, jenis kelamin serta kepribadian 
penderita pada waktu mempersiapkan susunan gigi untuk GtL. . 
Selama pemakaian GtL, hendaknya tinggi gigitnya selalu dievaluasi agar jangan 
sampai terjadi overclosure yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena tulang 
alveol rahang akan selalu mengalami resorpsi walaupun berjalan lambat.. . 
Terhadap penderita pemakai GtL ini sangat dianjurkan agar jangan sekali-kali 
melepas gigitiruannya di muka umum, apalagi waktu menerima tamu, ~ena 
perubahan penampilan wajah yang mendadak sebagai akibat tidak. memakai G~ 
tad~ akan menyebabkan orang lain merasa terkejut, lucu dan ter~aru .. ~ 
halnya dengan para pelawak, karena demi untuk kebutuh:m profesmya Jus 

. ketika beraksi di atas panggung, gigitiruan lebih sering dilepas, agar suasana 
lucu dapat tercapai. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Apabila seorang penderita yang memerlukan perawatan GtL, masih memiliki 
beberapa gigi asIi, biasanya gigi-gigi depan atas dan bawah, maka untuk penderita 
ini dapat diberikan perawatan dengan 'Immediate Complete Denture'. Dengan 
demikian penderita tidak akan mengalami keadaan ompong, karena begitu 
seluruh sisa giginya selesai dicabut, immediate denture segera dipasang. 
Keuntungan dari perawatan Immediate Complete Denture, selain penderita 
tidak mengalami masa ompong, gigitiruan ini juga berfungsi sebagai pembalut 
(bandage) luka cabut, dan penderita dapat Iangsung bekerja menunaikan tugas 
sehari-harinya,tanpa adanya gangguan psikologik yang berarti. Immediate denture 
ini mestinya perlu, diganti dengan GtL yang baru setelah .Iuka bekas cabut 
sembuh. 

. 
Bagi penderita pemakai GtL, apabila menginginkan gigitiruan yang Iebih nyaman, 
dapat diberikan perawatan dengan ImIant denture atas dan bawah, asal saja 
penderita memeiliki syarat-syarat yang terindikasi untuk implantasi dental 
implant, khususnya mengenai keadaan kesehatan: umumnya serta kondisi tulang , 
alveol dari tiap-tiap rclhang. Dengan adanya Implant Denture pada seluruh 
rahang, maka penderita akan merasakan suatu keadaan seperti waktu masih 
bergigi lengkap. 

Hadirin yang saya muliakan. 

Kebutuhan akan gigitiruan dalam upaya memperbaiki penampilan wajah, dialami 
j~g~ oleh p~nderita yang memiliki cacat celah langit-Iangit, yang biasanya disertai 
blbrr sumbmg, dan cacat bawaan yang berupa kurangnya pertumbuhan rahang 
atas. 

Walaupun penderita yang mengalami cacat langit-Iangit dan bibir ini sudah 
memperoleh rehabilitasi secara bedah sejak umur muda, setelah dewasa biasanya 
selalu memiliki rahang atas yang lebih kecil dari normal. Hal ini disebabkan 
adanya. hambatan pada pertumbuhan rahang atas terutama pada tulang 
p~~maxilla .. Rahang atas yang keci1 dan menyempit ini biasanya memiliki susun~ 
~gI y~g tIdak terator dan gigi-gigi yang tidak Iengkap serta terdapat relasl 
cross bIte' de '" . 

ngan gIgI-gIgI bawah. Keadaan ini disertai 'overclosure' dari rahang 
?~wah dan ~erkaitan de~gan menyusutnya tinggi gigitnya. Proyeksi dari keadaan 
lD1 pada waJah penderita, menghasilkan penampilan dan prom wajah yang kurang 
men'jenangk 't b'b' 

. . .~, yat u I rr atas masuk, rahang bawah seakan-akan maju ke depan • 
dan tinggt gIgIt ~enyusut. . 
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Untuk mengatasi keadaan yang kurang menyenangkan ini, terhadap penderita 
dapat diberlkan perawatan prostodons~ yaitu berupa perawatan dengan 
'overdenture' pada rahang atas. Pada pembuatan overdenture ini pada dasarnya 
gigi-gigi atau akar gigi-gigi asli pada rahang atas sebagian besar dipertahankan, 
sehingga basis overdenture menutupi sisa gigi tersebut (Rahn, 1980; Hickey, 
1985). 
Pada konstruksi overdenture, gigi-gigi disusun di luar lengkung rahang atas agar 
susunan gigi ini memiliki relasi dan oklusi yang harmonis dengan gigi-gigi bawah. 
SUsunan gigi ini juga haros cukup menunjang bibir dan pip~ sehingga bibir dapat 
maju ke depan dan dapat mencapai kedudukan yang serasi dengan .b~bir b~wah. 
Dengan overdenture ini menyusutnya tinggi gigit juga harus diperb~ ~ehingga 
perbaikan dari penampilan wajah penderita tersebut dapat tercapat secara 
memad~ kecuali daerah bekas cacat bibir. 

Akhir-akhir ini saya ikut mensyukuri dan sangat menghargai usaha-usaha s~si~ 
yang telah dilakukan oleh kelompok ibu-ibu yang tergabung d~ .orgamsas~ 
wanita, yang dengan bantuan team medis telah melaksanakan bakti SOSlal ope~~l 
bibir sumbing. Memang dengan teroperasinya bibir sumbing ini, mak~ serlil?t 
banyak penampilan wajah sudah lebih baik dan khususnya dampak psik?lo~ 
dari adanya cacat ini akan sangat berkurang. Seyogyanya tindakan ope~asl blb~ 
dapat diikuti .dengan perawatan prostodonsi seperti yang telah saya uraikan tadi. 
Namun kita semua memaklumi bahwa hal itu tidak mungkin terlaksana dalam 
waktu dekat ini, karena situasi dan kondisinya belum cukup memadai. 

Hadirin yang saya hormati. 

Masih ada satu lagi yang perIu saya informasikan pada kesempatan yang b~ 
" 't danya kebutuhan akan gigitiruan oleh penderita yang telah mengalamt 
1m, yat .u a ambilan tumor rahang Hasil dari pembedahan ini akan selalu operasl peng· . . 

. atkan cacat dengan lokasi dan bentuk atau ukuran yang bervanasl: 
menmgg, al' di . dan d £ rmaSI 
Ca~t ini dapat terjadi hanya pada intra o.r saJa ~ang .. sertat a ya eo 
fasial pada wajah pe~derita atau dapat Juga meliputi mtraoral dan meluas ke 
da ah at, seperti hidung, -naomatikus dan mata (Parr et a~ 1989). 

er paraor --0 ., ik logik, 't 
P habilitasi terhadap cacat ini 'bersifat fisik dan ps 0 ~ u 

enanganan re uks" . be akalan 
d k truksi maksilofasial prostetik. Rekonstr I 1Dl rupa pem 
~~~an re ons b' disebut obturator, yang bertujuan merestorasi bentuk rahang 

gtgltiruan yang lasa . . . d ~ . f ial 
t berikut gigi-giginya, serta memperbaiki e ormasl as . 

yantuk
g caca . tr al yang disertai paraoral, selain perlu dibuatkan obturator, 

Un cacat m a or . . an adan a 
perlu pula dibuat protesa fasial dan mungkin Juga protesa mata. De~ ~ 
obturator ini maka penampilan wajah setelah pasca bedah dapat ap 
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baik kembali. Kadang-kadang adanya immediate obturator sangat diperlukan 
sebelum tindakan bedah dilaksaoakao, d;maoa immediate obturator iui dapat 
segera dipasaug setelah pembedahan selesai. 
Immediate obturatoryaug disebutjuga surgical obturator, pada dasarnya memiliki 
3 fuugsi (Huryn & Piro, 1989; Rahn & Boucher, 1970; Tobey & link, 1989) : 
- mempersiapkau fuugsi bicara, - memudahkan makan lewat mulut, - memberi 
support dan proteksi terhadap surgical dressing. 
Oi samping itu dengan immediate obturator, trauma psikologik akan sangat 
berkurang, terutama kareua, kemungkiDan terjadinya deformasi fasial dapat 
segera diatasi atau dikurangi semiuim mungkin. 
Setelah proses kesembuhan dari operasi rahang selesai, dengan sendirinya perIu 
dibuatkau permanent obturator untuk penderita tadi. Deogan permanent 
obturato~ ini diharapkan estetik gigitiruan di dalam mulut akan lebih baik lagi 
dan juga banyak menunjang peoampilan wajah. 

Hadirin yang saya hormati. 

Setelah saya menguraikan tentang beberapa macam gigitiruan serta peranannya 
terhadap perbaikan penampilan wajah seseorang, maka tidak berlebihan kiranya 
apabila saya pada kesempatan ini menginformasikan sedikit tentang Bagaimana 
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut kepada masyarakat Jawa Timur khususnya 
yang berkaitan dengan perawatan/pembuatan gigitiruan, berdasarkan Pedoman 
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut melaIui Rumah Sakit di Jawa 
Timur. 

Adapun bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit berdasarkan 
standar menurut klasiftkasi Rumah Sakit dan bentuk kegiatannya berupa : 
- promotifJpreventif, - kuratif dan rehabilitatif. 
Seperti telah dimaklumi, Rumah Sakit (RS) dibagi dalam 4 klasifkasi yaitu : 
0, C, B dan A. Sebagian besar kota-kota di Jawa T'unur memiliki tipe RS D 
atau C, 2 buah tipe B dan sebuah tipe A yaitu RSUD Dr. Soetomo. Pelayanan 
r~habilitasi dengan gigitiruan yang sederhana sudah dapat diberikan oleh RS 
~pe C, sedangkan pelayanan' gigitiruan yang Iebih kompleks, seperti overdenture, 
unplant denture dan maxillofacial prosthetic diberikan oleh RS tipe B dan A. 
Namun .daIam kenyataannya sampai sekarang, hanya sedikit sekali RS yang 
~emberikan pelayanan gigitiruan sesuai dengan porsinya. Hal iui mungkin 
disebabkan ole.h adanya banyak kendala yang belum dapat teratasi, seperti : 
- kurang ters~dianya sarana peralatan dan bahan kedokteran gigi, teoaga medis 
dan paramedis, dan mungkin tentang PERDAnya sendiri. 
Harapan saya, semoga keadaan iui akan banyak berobah menjelang tahun 2000 
yang akan' dat~g. 
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Hadirin yan$, saya mu1iakan. 

Klinik gigitiruan pada Fakultas Kedoktean Gigi Universitas ,Airlangga ~ 
merupakan b~an dari "leaching Dental Hospital' tempat para mahaslSWa 
kedokteran gigi belajar dan meoerapkan ilmu yang telah diperolehoya, pada 
dasarnya sudah dapat memberikan pelayanan gigitiruan sampai ke yang kompleks, 
juga yang bersifat rujukan, hanya saja kadang-kadang p~layanan tersebut terhaIang 
oleh kurangnya persediaan dari bahan-bahan penunJang. 

PELAYANAN REHABILITASI OENGAN GIGITIRUAN 01 KLINIK 
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR 

I" Macam 
GtSI GtJ 

~ Gtl 

TH Belakang Oepan Belakang Oepan 

1990 217 47 82 101 29 

1991 203 54 71 77 55 

Oalam menghadapi kondisi tahun 2000, sesuai dengan Buku Sistem Kes~hatan 
Nasional 1982, kebutuhan akan ketenagaan kesehatan akan sangat me~g~at, 
oleh karenanya masalah ketenagaan kesehatan perIu men~apat pn~ntas 
penggarapan, baik untuk jangka pendek, menengah maupun J~gka panJang, 
dan mencakup perencanaan, pendidikan dan latihan serta pembmaan. DaIam 
meningkatkan penyediaan jumlah, jenis d~ mutu tenaga kesehatan, perlu 
meningkatkan peranan institusi pendidikan. tenaga kesehat~,. untuk dapat 
memenuhi kebutuhan pengembangan teknologJ. tepa~ guna. Demikian pu1~ halnya 
dengan Fakultas Kedokteran Gigi Univers~tas ~langga, s~moga di wakt~ 
mendatang dapat berperan Iebih banyak lagJ. dalam .menghasilk~ t~~a ahIi 
di bidang kedokteran gigi, melalui Pendidikan Keahlian atau Speslalisasi, yang 
sebagian telah tertaksana. 

Khususnya mengenai Pendidikan Keahlian Prostodonsia, oleh kareoa satu ~ 
lain sebab, sampai saat ini belum dapat terlaksaua di Fakultas Kedokteran GlgJ. 
Universitas Airlangga. Oleh kareoa itu saya sangat meuaruh harapan, semoga 
dalam waktu dekat, deugan bantuan perhatian dari Rektor dan Dekan Fakul~ 
Kedokteran Gigi Universitas Airiangga serta Instansi terkait, PendidikanKeahhan 
Prostodonsia dapat segera terwujud. 
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Hadirin yang saya muliakan 

Pada kesempatan ini perkenankanIah saya memanjatkan puji syukur kepada 
Thhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada 
saya dan seluruh keluarga. 

Selanjutnya kepada Pemerintah Republik Indonesia saya sampaikan terima kasih 

atas k~percayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memangku jabatan 
sebaga!. Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 

Kepada Saudara Rektor Universitas Airlangga, Prof. dr. H. Soedarso 
D' . 

lOjonegoro, Senat Universitas, Para Guru Besar Dekan Fakultas Kedokteran 
G" , 

IgI D~~ Bob Soebijantoro, M.Sc., saya ucapkan banyak terima kasih atas 

persetuJ~~ dan pengusulan saya sebagai Guru Besar serta diterimanya ~aya 
berada dl lmgkungan Saudara-Saudara, Semoga Tuhan selalu membimbing saya 
dalam memenuhi harapan-harapan Saudara sekalian, 

Juga kepada Mantan Dekan FakuItas Kedokteran G igi Universitas Airlangga 
Drg, Made Rai TJ'a dr' S Rah , n 1 . man, yang telah merangsang saya untuk 
menyrapkan, credit point serta mengusulkan saya ke jabatan Guru Besar, saya 
ucapkan tenma kasih yang sedalam-dalamnya, 

Rasa terima kasih yang t I I ' se u us-tu usnya saya sampaJ.kan kepada semua Guru-guru 
yangtel h d'd'kd ' P a men 1 1 an mengaJar saya, mulai Sekolah Rakyat Sekolah Menengah 

ertama, Sekolah Meneng h At ' t:'~ I , , A' I a as sampal nll\ultas Kedokteran Gigi Universitas 
Ir angga, Andil beliau-beliau k b ' ' k d cu up esar yang memungkinkan saya mencapal 

e udukan seperti sekarang ini, 

Ucapan terima k 'h ' 
R H . aSl saya tUJukan kepada Mantan Dekan aImarhum Prof. Drg. 

. . Soenano yang pad t h 1963 I h A . . ' a a un te a berkenan menerima saya sebagai 
slsten dl Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 

Ungkapan rasa terima sa 'k . 
Gi 'f P ya sampa!. an pula kepada Mantan Kepala Bagian Hmu 

gI uUan, rof. Drg R Hart lah' 
Dosen pada tahun 1%3 'dan mono, y~g te menenma saya sebagai Asisten 
11m G ' 't' emben kesempatan kepada saya memperdalam 

u 19I Iruan dan at b' b' 
as un mgan yang teI~ saya peroleh selama ini. 

Dua puluh sembilan tahun sudah . 
Gigi Universitas Airl saya mengabdikan diri pada Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Airl::
gga

. ~pada para Mantan Dekan Fakultas Kedokteran 
Hartono Prot: Drg S ggd

a
, a arhum Prof. Drg. R. H. Soenario, Prof. Drg. R. 

, . . oe armadi Drg S 'h S . , • oemarsl oentoro dan Drg. Made Rai 
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1Jandri S. R,ahman, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan akan ' 
tugas-tugas yang telah diberikan kepada saya, serta bantuan-bantuan yang telah 
saya peroleh selama ini, sehingga memungkinkan saya mencap;u karier seperti 
sekarang, 

Tidak berkelebihan kiranya apabila dalam kesempatan ini saya ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Hiromichi Tsuru, Head of Department 
of Removable Prosthodontics, ' dan Prof. Sanae Yamada, Head of Department 
Fixed Prosthodontics pada Hiroshima University School of Dentistry Japan, 
yang ketika saya menimba ilmu di Hiroshima University pada tahun 1975, telah 
memberikan fasilitas sarana yang sangat memadai dan bimbingan yang sangat 

berharga bagi saya, 

Kepada Prof. Dr. Drg. Nini S. Winoto, M.S., Ketua Jurusan IImu Kedokteran 
Gigi Rehabilitasi, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta kerjasama 
yang telah berlangsung selama ini, khususnya dalam kedudukan saya sebagai 

Kepala Laboratorium IImu Gigitiruan Lepasan. 

Terkenang kembali akan almarhum Drg. Sam Maryono, M.Sc, sebagai senior 
saya dan Mantan Kepala Bagian IImu Gigitiruan Lepasan, dengan keteladanan 
beliau sebagai pendidik dan pengajar serta wujud kesetia-kawanan terhadap 

para sejawat semasa hibupnya, Untuk itu semua saya ucapkan terima kasih 

semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang menerima beliau di sisiNya. 
Dengan segal a kerendahan hati, saya sampaikan penghargaan dan rasa terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada Drg. Siti Rahma Maryono, senior saya 
dan Drg. Thomas Widyatono beserta seluruh staf di Laboratorium IImu Gigitiruan 
Lepasan atas pengertian dan kerjasama yang intim dalam mewujudkan 
perkembangan iImu di Laboratorium,baik dalam segi pendidikan, penelitian 
maupun pelayanan, Bantuan Saudara sekalian merupakan andil yang, cukup 
bes1ir yang memungkinkan saya mencapai kedudukan yang sekarang ini. Semoga 

kerjasama yang penuh keakraban ini dapat dipertahankan, 

Tidak lupa kepada Saudari Epifana dan para Karyawan. non e~ukatif l~ya 
yang telah banyak menunjang dan memperlancar se~ua kegt~tan dl Laboratonum 
limu Gigitiruan Lepasan, saya ucapkan banyak tenma kasih, 

Saudara-Saudara mahasiswa, pergunakanlah kesempatan belajar sebaik-baiknya 
selama waktu, sarana dan dana penunjang masih selalu menyertai Saudara, 

Sebagai generasi muda, memang banyak ~gan-ang~ dan keingin~ yang 
terkandung di sanubari Saudara, akan tetapl syukurilah segala karurua dan 
nikmat yang telah dilimpahkanNya walau banya sedikit. Selama belajar dan 

berjuanglah terus. 
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Kepada Panitia Penyelenggara Upacara ini, saya sampaikan penghargaan dan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala upaya dan jerih payah 
Saudara-Saudara dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara ini, 
sehin.ggci segala sesuatunya dapat berjalan Iancar. 

Sayang, pada hari ini, hari bahagia bagi diri saya dan seluruh keluarga, Ayahanda 
Zainal Abidin Pranotowitjitro, tidak dapat haOO ikut berbahagia bersama-sama 
kami sekeluarga, karena almarhum telah nieninggalkan Ibunda beserta 
putra-putrinya untuk selama-Iamanya pada tahun 1960. Tetapi didikan dan 
tauladan Ayahanda semasa hidup, khususnya dalam kedisiplinan dan rendah 
hati, tetap akan menjadi bekal bagi saya sekeluarga. Terima kasih dan semoga 
Ayahanda mendapat tempat yang baik di sisiNya. NamunkehaOOan Ibunda 

tercinta di ruang ini, walaupun dalam kondisi kesehatan yang kurang memadai, 
merupakan kebahagiaan yang khusus bagi diri saya. Tiada kata lain yang dapat 
s~ya ~aturkan, selain rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setm"ggi
tmggmya atas kasih sayang dan segala pengorbanan Ibunda dalam mendidik 
dan membesarkan saya, membantu momong dan mendidikan keempat anak 
saya, serta' selalu menyertai doa restu bagi saya sekeluarga. Semoga Ibunda 
seialu dalam lindunganNya. 

Rasa. hormat dan terima kasih saya sampaikan pula kepada Ayah dan Ibu 
mertua, Samadi Darmosoedirdjo, yang selama ini selalu membimbing dan 
memberikan doa restunya kepada saya sekeluarga. . 

Ke~ada saudara-saudara saya serta para saudara ipar saya saya sampaikan 
tenm kasih k akr ' 
" a atas e apan dan tolong menolong yang telah berlangsung selama uu. 

Kepada Mien ist . 
b ,en saya, yang dengan penuh pengertian, kesabaran dan 

p:gor anan, selalu setia mendampiogi saya, baik dalam keadaan duka maupun 
s a, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. 

Tidak lupa saya sampaik '. 
ak ak an rasa teruna kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

:al~an s~y~ Vigil, Ria, Ina, Eri dan Ike, yang dengan penuh pengertian 
d' . lin mdaneWU]u an suasana ketenangan dan keakraban dalam keluarga Bekal 

lSlp rendah hati hendakn lal . 
melaksanak tu ya se u melekat di hati sanubarimu dalam 
bun' b' anNan gas-tugas mendatang. Semoga kaIian semua selalu dalam mg ya. 
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Hadirin sekalian yang saya muliakan. Jabatan Guru Besar yang baru saya terima 
merupakan 'suatu kehormatan yang sangat tinggi bagi saya dan seluruh 
keluarga, namun jabatan ini memberikan resiko tanggung jawab yang cukup 
besar pula. Dengan doa restu HaOOin semoga Allah Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada saya dalam 
mengemban tanggung jawab ini. 

Sebagai akhir dari pidato saya, perkenankanlah saya mengucapkan te~a kasih 
yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang deng~ ~enuh ~erh~ti~ dan 
kesabaran berkenan mendengarkan pidato Pengukuhan. 1Dl samp81 seleS81. 

Wassalamu'aiaikum Warahmatullahi Wabarakatl$. 

21 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR GIGITIRUAN SEBAGAI PENUNJANG PERBAIKAN 
PENAMPILAN WAJAH SESEORANG 

R. ISKANDAR 



DATA PRIBADI 

Nama 
Thmpat, tanggal lahir 
Agama 
Pangkat 
Jabatan 

RIWAYAT HIDUP 

R.lskandar 
Ujung Pandang, 14 Mei 1940 
Islam 

Pembina Utama Muda golongan IVlc 
Guru Besar Madya 

Nomor Induk Pegawai Negeri 
Karpeg 

l3022O499 
B.191801 . 

Pekerjaan 

Alamat 

Status keluarga 

PENDIDIKAN 

Pendidikan Formal 
1952 
1955 
1958 
1964 
1979 

Dosen Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Airlangga 
Jalan NgageI Jaya 42, Surabaya 
Thlepon 69235 
Menikah 14 Mei 1963 
Nama Isteri : D~g. Soejatmi 
Anak Indriawati 

Irina Dwi Januwati 
Irvan nijogo 
Ika Noviati 

Lulus SO di Surabaya 
Lulus SMP di Surabaya 
Lulus SMA di Surabaya 

Lul~ FakuItas Kedokteran Gigi Universitas Airfangga 
Sertifikat KeahIi~ bidang Prostodonsia 
FakuItas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga 

Pendidikan 'llunbahan 
1970 - 1971 

1974 - 1975' 

Kursus Maxill £ 'aI P 
• • 0 aCl rosthetics di Lembaga Kesehatan 

GIgl. A.L. Jakarta 
~ didikan Ian' ~. ~ut~ Prostodonsia di School of Dentistry 

oshima Uruvcmty, Japan 
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RIWAYAT P~KERJ~ 

Jenjang Kepangkatan .., . . G'" 
1 - 6 - 1963 : PegawaibulananAsistenAhligol.F/IIdiBagxan tgltiruan 

1 -' 9 - 1966 Lektor Muda gal. F/III 
1 - 1 - 1968 Lektor Muda I Penata gal. IWc 
1 - 10 - 1971 Lektor Madya I Penata Tk. I gal. IWd 
1 - 10 - 1976 Lektor I Pembina gal. IV/a 
1 - 4 - 1983 Lektor KepaIa I Pembina Tk. I gal. IV Ib 
1 - 10 - 1987 Lektor Kepala I Pembina Utama Muda gal. IV/e . 
1 - 4 - 1992 Guru Besar dalam bidang Ilmu Kedokteran Gigi Pembina 

Utama Muda gal. IV/e 

Jenjang Jabatan 
1972 - 1976 

1980 - 1984 

1984 - sekarang 

Keanggotaan Proresi 
1963 - sekarang 

1970 - 1974 

1974 - sekarang 
1979 - 1984 
1984 - 1987 
198? - sekarang 

Ketua Seksi Rehabilitasi Maxillofaxial Fakultas 
Kedokteran Gigi 
Kepala Bagian IImu Gigi Tiruan Lepasan Fa!rultas 
Kedokteran Gigi 
Kepala Laboratorium Hmu Gigitiruan Lepasan Fakultas 
Kedokteran Gigi 

Anggota Persatuan Ookter Gigi Indonesia Cabang 
Surabaya 
Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya 

Anggota Ikatan Prostodonsia Indonesia Cabang Surabaya 
Ketua Ikatan Prostodonsia Indonesia Cabang Surabaya 
Komisaris Surabaya Ikatan Prostodonsia Indonesia 
Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Prostodonsia 
Indonesia 

PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH 10 TAHUN TERAKHIR 

1. Penyempurnaan kerjasama antara Dokter Gigi dan Dental Laboratory, 
daIam rangka peningkatan mutu perawatan Removable Acrylic Denture. 
Ceramah pada Kongres dan Peringatan Dasa Warsa IPROSI di Jakarta 
tahun 1983. 

2. Gigitiruan jembatan dengan teknik etsa asam. Ceramah pada peringan 
Lustrum XI Pendidikan Dokter Gigi Surabaya tahun 1983 
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3. Pembuat~ postdam secara klinis dan perana..D!lya terhadap retensi 
gigitiruan lengkap atas. Ceramah pada Kongres Nasional XVI PDGI eli 
Jakarta tabun 1985 

4. Latar belakang dan persiapan metal partial denture. Kursus Intensif Metal 
Partial Denture di Surabaya tabun 1988 

5. Beberapa alternatif perawatan prostodonsia untuk partial edentulous. One 
Day Course on Update Prosthodontic di Surabaya tabun 1988 

6. Relasi intermaxiller pada konstruksi gigitiruan lengkap. Forum Komunikasi 
Dokter Gigi RSUD se-Jawa Timur di Surabaya tabun 1988 

7. Komponen gigitiruan sebagian lepasan. Penataran Metal Casting di 
Yogyakarta tabun 1989 

8. Surveying. Penataran Metal Casting di Yogyakarta tahun 1989 
9. Gigitiruan implan dengan memakai 'Blade Implant'. Ceramah pada 

Lustrum VII Universitas Airlangga tabun 1989 

10. An overdenture construction for a cleft lip and palate young adult patient. 
Ceramah HUT PDGI dan Workshop APDFI di Jakarta tahun 1990 

11. Rekonstruksi prostetik pada tumor ganas rabang atas. Simposium Tumor 
Ganas Rahang Atas di Surabaya tahun 1990 

12. Rehabilitasi estetik dengan overdenture terhadap penderita overclosure. 
Simposium Sehari Rehabilitasi Gigi-Geligi ditinjau dari Aspek Estetik di 
Surabaya tahun 1990 

13. Persiapan pada gigi-geligi dalam perawatan metal partial denture. Ceramah 
penyegaran PDGI Cabang Surabaya tabun 1991 

14. Monomer sisa dari akrilik yang diproses secara microwave. Laporan 
penelitian U nair 1991 

15. Variasi sudut bidang Frankfort mandibula pada penderita bergigi lengkap. 
Majalab I1miab Kedokteran Gigi Surabaya 1991. 
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