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KATA PENGANTAR 
 
 
Dengan mengucapkan Puji syukur senantiasa kita penjatkan kehadirat Allah Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, atas ijinnya, sehingga buku KSM Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Hang Tuah di RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan. 

Buku KSM Bedah Mulut ini dimaksudkan untuk dapat memberi acuan bagi peserta didik selama 
bekerja di KSM Bedah Mulut RSGM Nala Husada dengan baik.  Sebelum melaksanakan Pendidikan 
kepanitraan klinik di RSGM Nala Husada mahasiswa harus melalui Program Pra Pendidikan Profesi 
Kedokteran Gigi yang wajib diikuti semua peserta didik yang akan menempuh Pendidikan di RSGM Nala 
Husada.  

Praktik klinik kedokteran gigi bagi Co - Ass (Dokter Gigi Muda) di RSGM Nala Husada harus 
terorganisir dengan baik sehingga semua yang terlibat dalam proses pendidikan ini dapat berperan serta 
secara aktif. Peran serta semua unsur yang terlibat harus didukung dengan pedoman pelaksanaan yang 
jelas dan sesuai standart Rumah Sakit dan Pendidikan. 

Dengan demikian hasil akhirnya pun akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mutu 
pelayanan pendidikan kedokteran gigi di rumah sakit dapat terwujud. Buku KSM Bedah Mulut ini 
bertujuan untuk memandu dalam proses belajar mengajar praktik klinik bagi DPJP, peserta didik dan 
semua unit yang terkait.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun dan membantu penyusunan 
Buku KSM Bedah Mulut di RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah Surabaya. Semoga buku ini dapat 
bermanfaat bagi kelancaran pendidikan di lingkungan RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah.  

Buku ini jauh dari sempurna oleh karena itu masukan atau kritik yang membangun sangat 
diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.  
 
 
 

                       Surabaya, Januari 2022 
 
                   Dekan           Direktur  
  
FKG Universitas Hang Tuah               RSGM Nala Husada 
                              
 
 
 
 
Dr. Nora Lelyana, drg., M.HKes., FICD      Lita Agustia, drg., M.HKes
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PROFIL LULUSAN 
DOKTER GIGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Profil Lulusan (PPM) Kemampuan yang dimiliki lulusan 

1 Dental Care provider 
Dokter gigi yang mampu menangani pasien secara holistik, sebagai individu dan 
sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, dan yang menyediakan perawatan 
berkelanjutan yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter-pasien yang 
berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan 

2 Decision maker 
Dokter gigi yang mampu mengambil keputusan melalui penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi untuk digunakan dalam mempertinggi 
pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya murah dan  penguasaan iptek 
kelautan dan kemaritiman 

3 Communicator 

Dokter gigi yang mampu menyampaikan pesan untuk meningkatkan gaya hidup 
yang sehat melalui penyuluhan yang efektif dan nasehat yang tepat dalam konteks 
budaya dan ekonomi, dengan demikian kesehatan pada perorangan maupun 
kelompok akan meningkat dan terjaga  berdasarkan pada penguasaan iptek 
kelautan dan kemaritiman  

4 Community leader 
Dokter gigi yang mampu mengelola sekelompok masyarakat yang ada di 
sekitarnya melalui upaya komunikasi dengan memotivasi masyarakat untuk turut 
berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya pada masyarakat 
berdasarkan pada penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman  

5 Manager 
Dokter gigi yang mampu memimpin dan mengelola unit organisasi dan sumber 
daya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi individu, keluarga, komunitas 
dan masyarakat. 

6 Lecturer/ researcher 

Dokter gigi yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki kemampuan literasi di 
bidang science, masyarakat, social dan budaya, serta tehnologi informasi dalam 
menghadapai permasalahan kesehatan yang kompleks dan dapat bersaing di era 
global dan mampu terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan 
berdasarkan penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman 

7 
Creator and inovator  
 
  

Dokter gigi yang memiliki daya kreativitas dan inovasi melalui kepekaan  terhadap 
kebutuhan kesehatan di lingkungannya serta memikili kreativitas dan inovasi untuk 
membuat perubahan dan solusi untuk meningkatkan derajad kesehatan 
masyarakat 
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Pelaksanaan Pendidikan Profesi 

KSM   Bedah  Mulut  
 
 

Dokter gigi muda mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis dan menentukan 
pemeriksaan penunjang,  menegakkan diagnosis, menentukan prognosis dan rujukan yang 
sesuai, menentukan rencana perawatan dan terapi bedah sederhana pada jaringan keras dan 
lunak rongga mulut dengan memahami berbagai teknik anestesi lokal (teknik infiltrasi dan 
teknik blok), melakukan ekstraksi, dan melakukan bedah minor ( Ekstarksi open method, 
odontektomi dan alveolektomi) pada penderita, serta melakukan rujukan pada perawatan gigi 
dan mulut pasien medik kompromis. 
 
Tujuan Instruksional Umum 

● Mampu melakukan praktik di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan 
keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan. 

● Mengendalikan rasa sakit dan kecemasan pasien disertai sikap empati 
● Mampu menegakkan diagnosis sementara dan diagnosis kerja berdasarkan analisis 

hasil pemeriksaan riwayat penyakit, temuan klinis, temuan laboratoris, radiografis 
● Mampu memastikan lokasi, perluasan, infeksil serta kerusakannya 
● Mampu mengatasi rasa sakit, rasa takut dan ansietas dengan pendekatan farmakologik 

dan  non farmakologik 
● Mampu mempersiapkan gigi yang akan di restorasi sesuai dengan indikasi anatomi, 

fungsi  dan estetik 
● Mampu melakukan pencabutan gigi sulung dan permanen 
● Mampu melakukan bedah minor (Ekstraksi open method, alveolectomy, incisi drainase, 

odontectomy) 
● Mampu melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien medik kompromis. 
● Mampu melaksanakan kerjasama dalam tim secara professional 

 
Staf Instruktur Klinik 

● Prof. Dr. Setyo Hernowo, drg., Sp. BM., FICD 
● Soemartono, drg., M. SC., Sp. BM 
● Dr. Fanny M. Laihad, drg., MM., Sp. BM 
● Eddy Hermanto, drg., M.Kes., Sp. BM 
● Monika Elida Sari , drg., Sp. BM 
● Budy Santoso , drg., Sp. BM (Stase RSAL) 
● Beny Dwi Cahyo , drg., Sp. BM (Stase RSAL) 
● Hery Heryadi, drg., Sp. BM (Stase RSAL) 
● Amelia Elizabeth Pranoto, drg., Sp.BM 
● Ivan Tantra, drg., Sp. BM 
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Requirement 
BM I 
1. Ekstraksi 3 gigi 
2. Diskusi Pre/Post ekstraksi 15 
3.  PPGD 
4. DOPS 
 
BM II 
1. Ekstraksi 3 gigi 
2. Stase di RSAL/ Diskusi 5 kali tatap muka 
5. DOPS 
 
BM III 
1. Ekstraksi 2 gigi 
2. Ekstraksi open mehod/ Kontrol post operasi 1 kasus 
3. Diskusi kasus 5 dosen penguji Ujian profesi 
4. Jurnal reading/ kelompok 
5. Referat/ kelompok 
6. 7. DOPS 
7. Ujian profesi 
 
Tahapan pekerjaan Bedah Mulut Klinik  
Semester Genap 2021-2022 

 
BM Klinik 1 
 
Pertemuan Bahan kajian Jenis kegiatan 
1-2 Ekstraksi pada pasien Kelompok 1 Offline 
3-4 Diskusi Pemeriksaan umum, vital sign, 

pemeriksaan klinis EO dan IO 
Online 

5-6 Ekstraksi pada phantom Offline 
7-8 Ekstraksi pada pasien Kelompok 2 Offline 
9-10 Diskusi penentuan diagnosis,  persiapan 

ekstraksi 
Online 

11-12 Ekstraksi pada phantom Offline 
13-14 Ekstraksi pada pasien kelompok 1 Offline 
15-16 Diskusi anestesi local, ekstraksi, komplikasi 

ekstraksi 
Online 

17-18 Ekstraksi pada phantom Offline 
19-20 Ekstraksi pada pasien kelompok 2 Offline 
21-22 Diskusi pasien kompromi medis, tatalaksna 

pasien ekstrasi dengan kompromi medis  
Online 

23-24 Ekstraksi pada phantom  Offline 
25-26 Ekstraksi pada pasien kelompok 1 Offline 
27-28 Diskusi syncope, shock Online 
29-30 Ekstraksi pada phantom Offline 
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31-32 Ekstraksi pada pasien kelompok 2 Offline 
33-34 Diskusi tahapan ekstraksi pada gigi anterior 

rahang atas dan rahang bawah 
Online 

35-36 DOPS Online 
 
BM Klinik 2 
 
Pertemuan   
1-2 Ekstraksi pada pasien Offline 
3-4 Ekstraksi pada phantom Offline 
5-6 Diskusi kasus di RS online 
7-8 Ekstraksi pada pasien Offline 
9-10 Ekstraksi pada phantom Offline 
11-12 Diskusi kasus di RS online 
13-14 Ekstraksi pada pasien Offline 
15-16 Diskusi kasus di RS online 
17-18 DOPS offline 
 
BM Klinik 3 
 
Pertemuan Bahan kajian Jenis kegiatan 
1-2 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Online 
3-4 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Offline 
5-6 Ekstraksi pada pasien Offline 
7-8 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Online 
9-10 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Offline 
11-12 Ekstraksi pada pasien Offline 
13-14 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Online 
15-16 Diskusi Referat Online 
17-18 Ekstraksi pada pasien Offline 
19-20 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Offline 
21-22 Odontektomi pada model Online 
23-24 Ekstraksi open method pada pasien  Offline 
25-26 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Online 
27-28 Diskusi Jurnal reading Online 
29-30 Ekstraksi / kontrol pada pasien Offline 
31-32 Diskusi : Soemartono/ Eddy/ Monika/ Amel Online 
33-34 DOPS Online 
35-36 Ujian profesi Online 
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EVALUASI  
Evaluasi Hasil Studi dilakukan dengan cara penilaian terhadap nilai sikap, proses dan hasil 
ujian: teori, praktikum / keterampilan / kerja lapangan / karya ilmiah. 
 
JENIS UJIAN 

Jenis ujian / evaluasi terdiri dari : 
1.  Ujian DOPS 

Ujian dilakukan sekali dalam satu semester, terdiri dari DOPS 1, DOPS 2 dan 
DOPS 3  

2. Ujian profesi BM 
Mahasiswa dapat mengikuti ujian profesi BM apabila telah menyelesaikan 
requirement minimal 80% 

 
SYARAT DIIKUTSERTAKAN DALAM EVALUASI 

Untuk dapat diikutsertakan dalam evaluasi, mahasiswa : 
1. Memenuhi persyaratan administrasi 
2. Mengikuti seluruh kegiatan profesi yang meliputi praktikum klinik, diskusi. 
3. Memenuhi minimal 80% pekerjaan klinik. 
4. Tidak memiliki tanggungan DOPS, diskusi, referat, jurnal reading 
 

PENILAIAN 
Cara Penilaian 
Evaluasi Hasil Profesi dilakukan dengan cara penilaian terhadap beberapa aspek : 

1. A : Attitude (kehadiran, kebersihan, kerapian, perilaku, etika, komunikasi dan 
empati) 
2. P: Psikomotor (keterampilan penatalaksanaan pasien) 
3. C: Cognitif (pengetahuan / penguasaan teori) 

 
Skor Nilai 
Penilaian adalah menggunakan sistem nilai huruf dengan kriteria sebagai berikut : 
 

Nilaiangka 
Nilai 
huruf Bobot 

Sebutan 

X ≥ 80 A 4,0  
LULUS 

(KOMPETEN) 
 

76 ≤ X < 

80 A- 3,7 
71 

≤X<76 B + 3,3 
66 ≤ 

X<71 B 3,0 
62 ≤X < 

66 B - 2,7 

 
TIDAK LULUS 
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59 ≤X 

<62 C + 2,3 

(TIDAK 
KOMPETEN) 

 56≤ X 

<59 C 2,0 
45 ≤X 

<56 D 1,0 
X < 45 E 0 

Nilai Batas Lulus 
Nilai batas lulus klinik BM  adalah B 
 

Pembobotan Skor  
BM I 
1. Requirement Klinik : 70% 
2. DOPS  : 30% 
 
BM II 
1. Requirement Klinik : 70% 
2. DOPS  : 30% 
 
BM III 
1. Requirement Klinik : 60% 
2. DOPS  : 10% 
3. Ujian profesi : 30% 
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Prosedur Klinik Masa Pandemi 
 
SARS-COV-2 dapat menyebar melalui udara dan droplet. Dokter gigi, asisten dokter gigi dan 

pasien merupakan kandidat yang beresiko tinggi terinfeksi SARS-COV-2. Hal ini disebabkan 

oleh aerosol yang menyebar dari dalam rongga mulut hingga 60 cm disekitarnya selama 30 

menit setelah melakukan tindakan dengan alat ultrasonik atau bur. Aerosol tersebut dapat 

mengkontaminasi dokter dan asisten dokter yang berdiri di samping pasien. SARS-COV-2 

bertahan pada permukaan benda yang ada di klinik gigi selama 9 hari, sehingga seluruh alat 

dan bahan yang ada di klinik gigi dapat menjadi sumber transmisi virus (Saeralaathan et al, 

2020). 

 

Protokol Pencegahan  Penyebaran SARS-COV-2 di Kedokteran Gigi 

Menurut guideline yang disusun oleh ADA (2020), ada beberapa saran yang dapat diterapkan 

dalam praktek kedokteran gigi, yakni : 

1. Menjaga ventilasi udara dengan membuka pintu dan jendela. 

2. Sebelum memulai praktek, bersihkan seluruh permukaan ruangan dengan disinfektan biasa 

lalu lanjutkan dengan mengelap seluruh permukaan dengan air yang mengandung natrium 

hipoklorit 2%. 

3. Gunakan baju bedah (scrub), hindari menggunakan pakaian sehari-hari. 

4. Menyediakan ruangan untuk memakai dan melepas PPE (Personal Protective Equipment) 

seperti masker N95, sarung tangan, gown, dan pelindung wajah / mata selama melakukan 

prosedur aerosol) 

5. Menyediakan tempat untuk membuang sampah medis sekali pakai dan tempat untuk 

menampung baju bedah bekas pakai sebelum dicuci 

6. Hindari tindakan yang dapat menimbulkan aerosol 

7. Hindari menggunakan sistem sirkulasi udara tertutup 

8. Monitoring dan screening kesehatan dokter gigi dan asisten dokter gigi setiap hari 

9. Melatih kembali dokter gigi dan asisten dokter gigi agar dapat mengatur pasien dan 

mengontrol infeksi pada klinik gigi (cuci tangan, penggunaan PPE, mengarahkan pasien 

untuk berukumur dengan povidone iodine 1% untuk menurunkan viral load dalam rongga 

mulut). 

10. Pasien diarahkan untuk melakukan telemedicine saat konsultasi dan dijadwalkan jika 

memerlukan tindakan. Hal ini bertujuan agar tidak dijumpai antrian dalam klinik. 
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11. Tidak merawat pasien yang memiliki gejala klinis COVID-19, sarankan pasien untuk 

diperiksa lebih lanjut dan mendapatkan perawatan 

12. Setelah selesai merawat pasien, lakukan fogging ruangan dengan cairan yang berisi 

hidrogen peroksida dan perak (Silvox). 

13. Fumigasi dengan cairan yang mengandung 35% hidrogen peroksida dilakukan bila dokter 

melakukan prosedur yang menimbulkan aerosol 

 

 

ALGORITMA PENERIMAAN PASIEN UNTUK KONSULTASI DAN TRIAGE 
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Algoritma Penerimaan Pasien untuk Tindakan   
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Materi Klinik Bedah Mulut 
 

1. Anestesi 
 

Anestesi lokal dalam kedokteran gigi merupakan bagian yang melekat pada dokter gigi 

karena kebutuhannya dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Pemakaian obat anestetikum 

berkaitan dengan beberapa tindakan dalam kedokteran gigi dengan tujuan mengurangi atau 

menghilangkan rasa sakit selama perawatan, untuk keperluan diagnosis nyeri fasial. Tujuan 

lain adalah memberikan ketenangan bagi operator. Karena durasi obat yang cukup serta tidak 

didapatkan rasa sakit pada waktu operasi maka operator (tidak perlu tergesa-gesa dalam 

mengerjakan operasi). 

Anestesi lokal atau anestesi regional adalah hilangnya semua sensasi yang meliputi 

sensasi atau rasa sakit, rasa tekan, perubahan suhu  dan fungsi motorik pada tempat tertentu 

dari tubuh tanpa disertai kehilangan kesadaran.  

Anastesi lokal sering dirancukan dengan istilah lokal analgesia atau analgesia regional. 

Karena dianggap sering mempunyai pengertian yang sama. Hal tersebut disebabkan arti 

sebenarnya dari analgesia adalah hilangnya sensasi rasa sakit tanpa hilangnya kesadaran. Jadi 

analgesia lokal atau analgesia regional berarti hilangnya sensasi rasa sakit pada bagian tertentu 

dari tubuh tanpa kehilangan kesadaran. Pada hal sebenarnya yang terjadi adalah hilangnya 

semua sensasi sensoris yang juga meliputi sensasi rasa tekan dan perubahan tubuh suhu. Karena 

alasan tersebut beberapa penulis sepakat lebih tepat untuk menggunakan istilah anestesi lokal. 

 

KEAMANAN DAN EFEKTIFITAS ANESTESI LOKAL 

Mengingat bahwa setiap obat yang dimasukkan dalam tubuh manusia dengan cara 

apapun dapat memberikan perubahan hayati dan bahkan dapat mempengaruhi keselamatan 

jiwa manusia, maka operator dituntut untuk selalu berhati-hati, meskipun obat-obatan 

anestetikum lokal telah disyaratkan untuk memiliki batas keamanan yang lebar. Anestesi lokal 

yang aman berarti anestesi tanpa komplikasi sedikitpun.sedangkan anestesi lokal efektiv adalah 

enestesi dengan cara sederhana dengan sekali injeksi serta volume larutan minimal tetapi 

hasilnya maksimal. 

Untuk mendapatkan hasil anestesi lokal yang aman dan efektif maka sebelum 

memanfaatkan  obat anestetikum hendaknya diperhatikan hal-hal tersebut : 

● Observasi kondisi kesehatan umum maupun lokal serta psikologi pasien. Dapat melalui 

anamnesis dan bilamana perlu dengan memeriksaan obyektif secara klinis maupun 
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laboratoris. Pada kasus-kasus penyakit umum yang beresiko tinggi hendaknya konsultasi 

dengan dokter yang merawatnya. Misalnya penderita dengan status kardiovaskuler, 

hipertensi, diabetes mellitus dan lain-lain. 

 

OBAT-OBATAN ANESTETIKUM LOKAL 

Anestetikum lokal yang digunakan di dalam rongga mulut atau dibidang kedokteran 

gigi pada umumnya dibagi dalam dua grup berdasarkan struktur kimianya, yaitu: 

a. Golongan ester 

● Benzoic acid ester 

● Para-amino benzoic acid ester 

b. Golongan amida 

● Lidocaine(Xylocaine) 

● Mepivacaine(Carbocaine) 

● Bupivacaine(Mercaine) 

● Pyrocaine(Dynacaine) 

● Prilocaine(Cytanest) 

Saat ini yang dipakai adalah golongan amida 

 

Obat-obat golongan amida yang ada di pasar hanya beberapa saja, misalnya lidocaine, 

mepivacaine dan prylocaine dengan berbagai merk. 

Obat-obat golongan amida dipilih karena: 

1. Onset of action-nya lebih cepat 

2. Duration of action-nya lebih panjang 

3. Potensiasinya lebih kuat 

4. Kurang toksik dan jarang menimbulkan alergi 

Lidocaine. Merupakan obat yang paling sering digunakan dengan konsentrasi 2% 

biasanya volume larutan lidocaine yang digunakan hanya 1-2ml sudah cukup untuk anestesi 

infiltrasi maupun blokade syaraf. Lidocaine cukup efektif bila digunakan tanpa vasokonstriktor 

tetapi karena efek vasodilatasinya maka kecepatan absorpsi dan toksisitasnya bertambah dan 

duration of action-nya lebih pendek. Oleh karena itu Lidocaine untuk tujuan bedah mulut 

sering dikombinasikan dengan vasokonstriktor Epinefrin.dengan penambahan epinerfrin 

1:100.000 maka onset of action-nya akan lebih pendek, yaitu 5 menit, sedang duration of 

action-nya adalah 1 jam. Masa kerja suatu anestetikum lokal itu berbanding langsung dengan 
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waktu kontak aktif dengan syaraf. Karena pengaruh epinefrin yang dapat menyebabkan 

vasokonstriksi pembuluh darah setempat sehingga dapat melokalisir obat lebih lama berada 

ditempatnya. Dengan demikian obat menjadi lebih lambat diabsopsi  dan kondisi ini akan 

mengurangi toksisitas sistemik. 

Mepivacaine. Yang digunakan di bidang bedah mulut dan bidang kedokteran gigi pada 

umumnya adalah mepivacaine dengan konsentrasi 2%. Obat ini mempunyai efek vasodilatasi 

yang lebih kecil dibanding dengan lidocaine sehingga cukup efektif digunakan meskipun tanpa 

vasokonstriktor. Bila dibutuhkan Vasokonstriktor maka yang akan digunakan adalah 

levonordefrin dengan konsentrasi 1:20.000. 

Prilocaine. Prilocaine juga efektif digunakan meskipun tanpa vasokonstriktor 

Vasokonstriktor yang biasa dikombinasikan adalah felipressin.potensiasi obat ini Hampir sama 

dengan lidocaine namun toksisitasnya lebih rendah dengan duration of action yang lebih 

panjang. 

Selain tersedia dalam bentuk larutan dipasar juga terdapat sediaan  lidocaine berupa  

pasta dan semprotan yang dapat digunakan untuk sebagai anestesi permukaan (surface 

anaesthetion) di mukosa rongga mulut. Demikian pula dari obat golongan Amida maka yang 

paling sering berbentuk pasta/ointment adalah tetracaine HCL atau benzocaine. 

 

ANASTETIKUM LOKAL YANG IDEAL 

Meskipun tidak terdapat satupun obat anestetikum lokal yang lengkap dengan Sifat-

sifat ideal, namun setidaknya diharapkan masih merupakan obat yang aman bagi manusia Oleh 

karena itu diharapkan obat anestetikum lokal dapat mempunyai sifat-sifat ideal sebagai 

Berikut: 

1. Obat anestetikum lokal sebaiknya tidak mengadakan iritasi pada jaringan dimana 

obat ini dikenakan. 

2. Batas keamanan harus lebar, sebab larutan anestetikum lokal akan diserap dari 

tempat ijeksi. 

3. Dapat bekerja secara reversible. Artinya penggunaan akan diikuti dengan 

pemulihan lengkap dari fungsi syaraf tanpa disertai kerusakan serabut atau sel 

syaraf. 

4. Derajat toksisitas rendah dan tidak menimbulkan reaksi alergi. 

5. Dapat menghasilkan anestesi lokal dan adekuat 

6. Berupa larutan yang isotonik dengan cairan jaringan. 

7. Dapat larut air. 
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8. Onset of action harus sependek mungkin dan duration of action harus cukup 

panjang. 

9. Dapat mengalami biotransformasi dengan cepat di dalam tubuh. Anestetikum lokal 

yang dirusak di dalam hepar secara lambat, sebagian kecil akan dikeluarkan 

bersama urin. Destruksi lidocaine sebagian terbesar di dalam hepar. 

10. Dapat disterilkan tanpa mengalami perubahan. 

11. Not be habit forming 

 

Obat-obat anestetikum lokal yang diarbsopsi cepat akan lebih toksis disbanding yang 

lama absorpsinya. Obat anestetikum lokal toksisitasnya juga berbanding lurus dengan 

potensiasinya, artinya semakin tinggi potensiasi suatu obat akan semakin tinggi  pula 

toksisitasnya. 

 

VASOKONSTRIKTOR 

Kecuali kokain semua obat anestetikum lokal menyebabkan vasodilatasi. Untuk 

melawan efek ini, agar obat anestetikum lokal dapat terlokalisir dengan baik sehingga absorpsi 

obat ke dalam aliran darah setempat lebih lambat maka perlu ditambahkan sehingga 

vasokonstriktor pada larutan, sehingga ada keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu 

: 

1. Obat lebih lama berada pada tempat yang diinjeksi (dilokalisir) sehingga duration 

of action lebih panjang 

2. Sesuai dengan kecepatan absorpsi member kesempatan destruksi sehingga 

memperkecil terjadinya toksisitas sistemik 

3. Volume pemakaian larutan anestetikum local dapat diperkecil. 

4. Meningkatkan potensiasi larutan anestetikum local 

5. Meningkatkan efektifitas larutan anestetikum local. 

Obat-obat vasokonstriktor yang sering dipakai antara lain epinefrin (adrenalin), 

norepinefrin (noradrenalin), nordephrine HCL (cobefrin). Obat-obat tersebut merupakan obat 

dari golongan simptomimetik. Sedangkan vasokonstriktor yang tidak termasuk golongan 

simpatomimetik adalah phenypressine (felypressine). 

Epinefrin. Epinefrin (adrenalin) adalah vasokonstriktor yang paling umum dipakai. 

Epinefrin tidak boleh digunakan pada konsentrasi lebih kuat dari 1:200.000 tetapi dapat efektif 
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dalam larutan selemah 1:600.000. Dosis total tidak boleh melebihi 0,5 ml. Larutan 1 bagian 

dalam 50.000 – 500.000. 

Felypressin. Vasopresor ini lebih banyak dikombinasi dengan prilocaine. Obat ini 

dapat digunakan bagi penderita yang kontra indikasi terhadap adrenalin, namun hendaknya 

hati-hati terhadap penderita hamil. Sebaiknya felypressin tidak digunakan pada penderita 

hamil. Sebaiknya felypressin tidak digunakan pada penderita hamil karena akan menghalangi 

placental circulation. 

 

DOSIS PEMBERIAN OBAT ANESTETIKUM LOKAL 

Dosis obat lokal anestetikum harus diperhitungkan. Oleh karena banyaknya variasi dari 

faktor-faktor yang dapat menentukan dosis obat tersebut maka sangatlah sulit untuk 

menentukan dosis maksimum yang aman bagi seseorang. 

Dosis maksimum anestetikum lokal dengan vasokonstriktor untuk orang dewasa adalah 

20-25 ml. Untuk anak-anak dosis untuk orang dewasa dikurangi, khususnya bila menggunakan 

plain solution. Untuk semua pasien dengan kondisi umum yang buruk dosis juga harus 

dikurangi. Dengan alasan tersebut di klinik Bedah Mulut, mahasiswa hanya diperkenankan 

untuk menambah anestetikum lokal sebanyak satu kali penambahan. 

 

TEKNIK PEMBERIAN ANESTESIA LOKAL 

Teknik pemberian anestetikum local di dalam rongga mulut dapat dikerjakan dengan 

cara: 

1. Intra-oral approach 

2. Extra-oral approach 

Teknik yang diajarkan adalah secara intra-oral approach 

PROSEDUR PEMBERIAN ANESTETIKUM LOKAL 

Teknik-teknik pemberian anestetikum lokal ini dibagi berdasarkan: 

1. Tempat insersi jarum injeksi, yaitu submucosal, supra/ paraperiosteal, 

subperiosteal, intraosseous, intraseptal, intraperiodontal, papillary. 

2. Daerah yang teranestesi, yaitu nerve block, field block, infiltrasi lokal, anestesi 

permukaan (surface anesthetion). 

1. Berdasarkan tempat insersi jarum 

Submucosal injection. Jarum injeksi diinsersikan dan larutan anestetikum didepoir ke 

dalam jaringan di bawah mukosa agar larutan berdifusi di tempat tersebut. 
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Supra atau Paraperiosteal injection. Jarum diinjeksikan hingga mendekati/ menyentuh 

periosteum agar larutan berdifusi menembus periosteum menuju tulang alveolar melalui 

porositas tulang. 

Subperlosteal injection. JArum injeksi diinsersikan di bawah periosteum. Teknik ini terasa 

lebih sakit disbanding dengan supra / paraperiosteal injection. 

Intraosseous injection. Jarum injeksi diinsersikan ke dalam struktur tulang melalui suatu 

jalan telah dibuat dengan bantuan bur terlebih dahulu. 

Intraseptal injection. Jarum injeksi diinsersikan ke dalam tulang alveolar di intraseptal di 

antara kedua gigi yang akan dicabut. Teknik dapat digunakan untuk mengawali suatu 

intraosseous injection. Cara ini paling efektif untuk anak-anak atau pasien usia muda. 

Papillary injection.  Jarum injeksi diinsersikan pada jaringan lunak interdental papil yang 

melekat pada periosteum. 

2. Berdasarkan daerah yang teranestesi 

Nerve block.  Larutan anestetikum diinjeksikum diinjeksikan pada sekitar batang syaraf 

utama, agar daerah yang mendapat inervasi dari percabangan syaraf utama tersebut 

teranestesi. Misalnya, nerve block pada nervus alveolaris inferior. 

Field block. Larutan anestetikum diinjeksikan pada sekitar cabang syaraf terminal agar 

persyaratan yang hanya terbatas di sebelah distal dari tempat injeksi dapat teranestesi. 

Local infiltration. Teknik ini terbatas pada jaringan lunak saja, yaitu larutan anastetikum 

lokal diinjeksikan pada sekitar ujung-ujung syaraf terminal agar daerah yang teranestesi 

hanya terbatas pada tempat difusi larutan anestetikum saja. 

Surface anesthesia. Pada teknik ini cukup dengan mengoleskan, menyemprotkan atau 

menempelkan larutan anestetikum pada permukaan mukosa atau kulit agar stimulasi pada 

free nerve ending tidak dapat dirasakan.k 

 

ANESTESI LOKAL DI RAHANG ATAS 

Persiapan tempat insersi jarum. Lihat dengan seksama adakah stomatitis atau 

keradangan lain. Bila sudah tidak ada ulaslah dengan oral antiseptic dengan menggunakan 

bantuan cotton stick. 

Anestesi lokal di rahang atas biasanya anesthesia pada : 

1. Free nerve ending 

2. Cabang syaraf terminal 

3. Nervus alveolaris superior anterior 

4. Nervus alveolaris superior medius 
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5. Nervus alveolaris superior posterior 

6. Nervus infra orbitalis 

7. Nervus nasopalatinus 

8. Nervus palatines anterior 

ANESTESI LOKAL UNTUK PENCABUTAN GIGI DI DAERAH ANTERIOR 

RAHANG ATAS 

Untuk usaha ini dibutuhkan: 

1. Anterior superior alveolar nerve block dengan injeksi para periosteal 

2. Nasopalatinal nerve block 

Teknik. Insersikan jarum pada muccolabial fold dari gigi anterior yang bersangkutan 

dengan cara arahkan jarum sejajar sumbu gigi dengan bevel jarum menghadap ke tulang 

rahang hingga kira-kira mencapai apical gigi, kemudian deponir larutan anestetikum pelan-

pelan sebanyak 1,5 ml. Kemudian insersikan sisa larutan sebanyak 0,25 ml saja pada nervus 

naso palatines dengan cara insersikan jarum pada batas lateral papilla insisivus yang 

terletak di antara gigi insisivus kanan dan kiri rahang atas ke arah palatinal pada foramen 

incicivus. Setelah jarum diinsersikan deponir larutan anestetikum pelan-pelan. 

 

 

ANESTESI LOKAL UNTUK PENCABUTAN GIGI DI DAERAH POSTERIOR 

RAHANG ATAS 

Untuk usaha ini dibutuhkan anestesi untuk: 

1. Nervus Alveolaris Superior Medius 

2. Nervus Alveolaris Superior Posterior 

3. Nervus Palatinus Majus/Nervus Palatinus Anterior 

Sebenarnya untuk pencabutan gigi posterior rahang atas cukup dengan posterior 

superior nerve block dan anterior palatine nerve block. Tetapi khusus pada gigi molar 

pertama rahang atas masih diperlukan tambahan middle superior alveolar nerve block. 

Teknik. Insersikan jarum sedalam 1,5 – 2,0 cm pada vestibulum oris di sebelah 

posterior dari prosessus zygomatikus yaitu kira-kira di antara akar distobukal molar kedua akar 

dan akar mesiobu-kal molar ketiga dan deponir larutan anestetikum sebanyak 1,5 ml. Pada 

waktu insersi arahkan jarum kira-kira membentuk sudut 45˚ terhadap bidang medial (inward), 

kea rah belakang (backward) dan kea rah atas (upward). 
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Khusus untuk pencabutan molar pertama rahang atas maka ada tambahan anestesi pada 

nervus alveolaris superior medius. Caranya, insersikan jarum pada mukosa bukal fold pada gigi 

premolar kedua rahang atas hingga kira-kira ke arah apical gigi tersebut, setelah jarum 

menyentuh tulang deponir larutan anestetikum sebanyak 0,75 ml, sedangkan untuk berikutnya 

diberikan sama seperti yang pertama, dideponir sebanyak 0,75 ml. Dengan demikian untuk 

anestesi nervus alveolaris superior posterior dan medius yang diberikan secara infiltrasi larutan 

sebanyak 1,5 ml tersebut dibagi menjadi dua untuk masing-masing syaraf tersebut. 

Untuk anestesi nervus palatinus anterior caranya adalah sebagai berikut, insersikan 

jarum pada mukosa rahang atas pada foramen palatines yang letaknya di antara molar kedua 

dan molar ketiga rahang atas sejauh satu cm dari pinggiran gingival (gingival margin) kea rah 

median line. Insersi jarum dari arah kontra lateral (berlawanan) dari premolar satu dan premolar 

kedua rahang bawah, setelah menyentuh tulang deponir larutan anestetikum sebanyak 0,5 ml 

dengan pelan-pelan. 

 

ANESTESI PADA P1 DAN P2 RA 

Cara sama, jarum diinsersikan pada mukosa bukal fold pada gigi premolar rahang atas, 

cara sama seperti di atas, kemudian cairan anestetikum di deponer sebanyak 1,5 ml. Untuk 

mukosa palatinal diberikan langsung pada mukosa tersebut, dimana letak ujung jarum kira-kira 

pada 1 cm di atas gingival margin palatinal dari gigi yang bersangkutan. 

Perlu diperhatikan bahwa : 

Lokal anestesi/ infiltrasi anestesi cara kerjanya adalah sbb: 

1,5 ml pada bukal fold memberi anestesi pada : 

● Mukosa bukal 

● Tulang prosessus alveolaris region bersangkutan (penetrasi cairan anestetikum ke dalam 

tulang oleh karena porositas tulang) 

● Nervus gigi bersangkutan 

● Gigi 

 

ANESTESI LOKAL DI RAHANG BAWAH 

Untuk anestesi lokal di rahang bawah posisi dataran oklusal sejajar lantai. Sedangkan 

posisi operator berubah-ubah tergantung daerah yang akan dianestesi. Perubahan ini 

dimaksudkan agar operator dapat melihat dengan jelas daerah yang akan diinsersi jarum. Bila 

akan menganestesi daerah rahang bawah kanan atau atau anterior operator berdiri di sebelah 

kanan belakang penderita. 
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ANESTESI LOKAL UNTUK OPERASI PADA BIBIR BAWAH ATAU MEMBRAN 

MUKOSA LABIAL FOLD SEBELAH ANTERIOR FORAMEN MENTALIS. 

Untuk usaha ini dibutuhkan mental nerve block. 

Teknik. Tarik pipi pasien dengan kaca mulut ke sisi bukal, kemudian insersikan jarum 

pada mukosa buccal fold di sekitar apical gigi premolar kedua. Selanjutnya deponir larutan 

anestetikum local sebanyak 0,5 ml – 1,0 ml dengan pelan-pelan. 

 

ANESTESI LOKAL UNTUK PENCABUTAN GIGI ANTERIOR RAHANG BAWAH 

Untuk anestesi gigi-gigi anterior rahang bawah 31 32 33 41 42 43sama dengan anestesi 

gigi-gigi anterior rahang atas, yaitu secara local anestesi/ infiltrasi berhubung tulang disini 

cukup torus seperti pada RA. 

Teknik anestesi: jarum diinsersikan pada bukal fold region gigi yang bersangkutan sedalam ± 

1,5 cm, dan cairan anestetikum dideponer sebanyak 1,5 ml, sedang sisa 0,5 ml diberikan pada 

lingual fold. 

LOKAL ANESTESI UNTUK PENCABUTAN GIGI POSTERIOR RAHANG BAWAH 

BERIKUT JARINGAN PENYANGGANYA 

Untuk usaha ini dibutuhkan inferior alveolar nerve block dengan pelengkap sebagai 

tambahan yaitu, anestesi nervus lingualis dan nervus buccinators (mandibular block anestesi = 

M.A) 

Teknik ini menganestesi nervus alveolaris inferior termasuk nervus mentalis dan nervus 

incisivus, sehingga bagian-bagian yang teranestesi adalah mandibular corpus; inferior border 

dari ramus, seluruh gigi rahang bawah sampai median lain, mukoperiosteum bagian bukal 

sebelah anterior molar pertama rahang bawah, mukosabibir bawah, jaringan subkutan dan kulit 

dagu pada sisi yang dianestesi. 

Teknik inferior alveolar nerve block. Ada dua macam teknik, yaitu indirect technique 

dan direct technique. 

● Indirect technique. Dibutuhkan larutan anestetikum local sebanyak 2 ml. Raba 

mucco buccal fold dengan ujung jari telunjuk kiri dan diteruskan sampai pada linea 

oblique externa dan batas ramus ascensdes. Dari cekungan terdalam ramus 

tersebut (coronoid notch) kira-kira setinggi sulcus mandibularis yang merupakan 

masuknya nervus alveolaris inferior masuk ke dalam foramen mandibularis. 

Selanjutnya insersikan jarum injeksi dari arah kontra lateral antara premolar satu 

dan premolar kedua rahang bawah tepat di pertengahan kuku telunjuk kiri dan 
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dorong sampai menyentuh tulang. Tariklah jarum sedikit, kemudian arah jarum 

diubah hingga sejajar dengan dataran oklusal (occlusal plane) pada sisi yang 

dianestesi kemudian insersikan jarum kea rah posterior melewati linea oblique 

interna. Ubahlah jarum beserta tabungnya kea rah semula kemudian didorong lebih 

masuk hingga ujung jarum menyentuh tulang. Disini jarum ditarik kembali ± 1 mm, 

kemudian lakukan aspirasi dan bila aman tidak masuk pada pembuluh darah deponir 

larutan anestetikum sebanyak 1,0 – 1,5 ml dengan pelan-pelan. Untuk menganestesi 

nervus lingualis jarum ditarik dengan pelakn-pelan pula hingga jarum yang masih 

masuk ke dalam jaringan kira-kira tersisa sepanjang 1 cm kemudian deponir sisa 

larutan anestetikum local sebanyak 0,5 ml dengan pelan-pelan. 

 

INDIKASI DAN KONTRA INDIKASI ANESTESI LOKAL 

Indikasi.  

Secara ringkas indikasi anestesi local di dalam rongga mulut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk tujuan bedah minor, misalnya pencabutan gigi, odontektomi, apikoektomi, 

alveolektomi, insisi abses, dan lain-lain. 

2. Bila penderita akan terancam jiwanya bila diberikan anestesi umum 

3. Apabila petugas tidak memiliki ketrampilan dalam anestesi umum 

4. Kurang tenaga perawatan yang terampil 

5. Sifat operasinya memang hanya memerlukan anestesi local 

6. Pasien baru makan 

7. Untuk prosedur diagnostic dan terapeutik 

8. Pasien yang mungkin mudah dioperasi dengan cara di bawah anestesi local 

9. Dapat diberikan pada operasi mayor di bawah anestesi umum untuk menyediakan lapangan 

operasi tanpa darah dengan memanfaatkan efek vasokonstriktor dalam larutan. 

Kontra Indikasi. 

Beberapa kontra indikasi yang dapat disampaikan disini adalah: 

1. Terdapat infeksi akut di dekat tempat injeksi 

2. Pasien tidak kooperatif 

3. Pemberian anestesi di daerah lesi/ tumor ganas 
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2. Ekstraksi Gigi 

Sebelum melakukan tindakan ekstraksi perlu persiapan yang meliputi anamnesis pada 

pasien pastikan tidak ada kontra indikasi lain, inform consent, asepsis daerah kerja, persiapan 

alat dasar dan ekstraksi, bahan dan obat anastesi yang akan digunakan.  

Beberapa indikasi ekstraksi gigi antara lain: 

1. Karies yang parah. 

2. Nekrosis pulpa. 

3. Penyakit periodontal yang berat. 

4. Perawatan orthodontia. 

5. Gigi malposisi. 

6. Preposthetic extraction. 

7. Gigi impaksi. 

8. Supernumerary teeth. 

9. Gigi yang terlibat jaringan patologis. 

10. Preradiation therapy. 

11. Gigi yang terlibat pada daerah fraktur rahang. 

12. Alasan estetik dan ekonomi.   

Kontra indikasi ekstraksi gigi antara lain: 

1. Kelainan sistemik (diabetes mellitus, hipertensi dan leukemia yang tdk terkontrol, 

kehamilan, kelainan perdarahan) 

2. Kelainan lokal (perikoronitis akut, oedema berat, abses dentoalveolar akut dan sebagainya).  

Komplikasi yang dapat terjadi akibat ekstraksi gigi antara lain:  

1. Perdarahan. 

2. Rasa sakit. 

3. Oedem. 

4. Dry socket. 

5. Infeksi. 

6. Fraktur akar gigi. 

7. Fraktur tulang alveolar. 

8. Masuknya komponen gigi ke dalam sinus maxillaries.  

Dengan pengetahuan yang luas mengenai indikasi, kontra indikasi maupun komplikasi 

ekstraksi gigi maka diharapkan penatalaksanaan tindakan ekstraksi dapat dilaksanakan sebaik 

mungkin . 
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Secara garis besar persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pencabutan 

gigi/ekstraksi gigi meliputi : 

1. Persiapan operator 

2. Persiapan pasien 

3. Persiapan alat 

 

3.1 Alat dan Bahan 

Alat yang dipergunakan pada saat akan melakukan tindakan ekstraksi meliputi alat 

dasar/diagnostik yang terdiri dari kaca mulut, sonde, pinset dan ekskavator, serta alat untuk 

ekstraksi yaitu elevator (bein atau cryer) dan tang/forcep  

 

3.2 Posisi Operator dan Pasien  

Posisi yang baik dan benar dalam menempatkan pasien maupun posisi operator perlu 

diperhatikan pada saat melakukan tindakan ekstraksi. Berikut ini digambarkan mengenai posisi 

operator, posisi pasien pada saat melakukan pencabutan gigi/ekstraksi (gambar 3.1).      

I 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Posisi dari dental chair saat  melakukan ekstraksi gigi. a. Maksila: sudut antara 

dental chair dan garis horizontal (lantai) adalah 120-1350. b. Mandibula: sudut 

antara dental chair dan garis horizontal (lantai) adalah 1100. 
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Gambar 2  Posisi operator untuk melakukan   ekstraksi gigi-geligi rahang atas, gigi anterior 

rahang bawah dan gigi posterior kiri rahang bawah berada di posisi 6-9. Posisi 

operator untuk melakukan ekstraksi gigi posterior kanan rahang bawah berada 

di posisi 9-12. 

 

3.3 Teknik Ekstraksi 

Pada saat melalukan ekstraksi/pencabutan gigi perlu diperhatikan cara menempatkan 

posisi jari untuk melakukan fiksasi gigi dan tulang alveolar yang akan dilakukan tindakan 

ekstraksi  

 

 

 
Gambar 3  Posisi jari untuk melakukan fiksasi pada tindakan ekstraksi. a. Regio posterior 

kanan rahang atas, b. Regio anterior rahang atas, c. Regio posterior kiri rahang 
atas, d. Regio posterior kanan rahang bawah, e. Regio anterior rahang bawah, f. 
Regio posterior kiri rahang bawah. 

Pada saat melalukan ekstraksi/pencabutan gigi perlu diperhatikan cara memegang 
alat/armamentarium ekstraksi serta arah dari alat tersebut  

. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Cara memegang dan menggunakan tang/forcep untuk gigi anterior rahang atas 
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Gambar 5 Cara memegang dan menggunakan tang/forcep untuk gigi premolar rahang atas. 
 
 

 

 
Gambar 6 Cara memegang dan menggunakan tang / forcep untuk gigi molar rahang atas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Cara memegang dan menggunakan tang / forcep untuk gigi anterior rahang    
                     bawah. 
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Gambar 8 Cara memegang dan menggunakan tang / forcep untuk gigi premolar rahang  
                     bawah. 

 

 
Gambar 9 Cara memegang dan menggunakan tang / forcep untuk gigi molar rahang  
                     bawah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Teknik memegang bein dan menggunakan bein 

 



 

28 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 a. Akibat mengungkit yang benar.  b. Akibat mengungkit yang salah. 

 

                
Gambar 12 Teknik mengungkit sisa akar gigi atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Teknik mengungkit sisa akar gigi bawah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Teknik mengeluarkan sisa akar gigi bawah 
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Tahapan Ekstraksi 
 
1. Menyiapkan  

a. alat diagnostik :  
- kaca mulut 
- sonde 
- pincet 
- ekskavator 
b. bahan untuk anestesi :  
- spuit 3 cc 
- lidokaine 2% 
- povodone iodine 3-10% 
- kapas/ cotton pellet 

2. Menyiapkan Alat ekstraksi 
 - Forcep/ tang (Pilih sesuai kasus!) 
 - Bein/ dental elevator 
3. Posisi pasien (Sebutkan tinggi dan sudutnya. Sesuai kasus !) 
4. Posisi operator (Sebutkan posisi dan arah jam. Sesuai kasus !) 
5. Melakukan Universal Precaution (secara berurutan) 

- Memakai masker 
- Mencuci tangan 6 langkah sesuai WHO 
- Memakai handscoen/ sarung tangan 

7. Melakukan  
a. Asepsis menggunakan kapas/ cotton pelet yang diberi povidone iodine 3-10 % pada   
    daerah yang akan dianestesi (Sesuai kasus !) 
b. Melakukan anestesi (Sebutkan teknik anestesi sesuai kasus!) 

                Contoh : Ekstraksi gigi 16 Anestesi infiltrasi di bukal dan Palatal 
                               Ekstraksi gigi 36 Anestesi Mandibular blok dan infiltrasi pada bagian   
                               bukal 36 
8. Melakukan cek keberhasilan anestesi menggunakan sonde pada sulkus gingiva 
9. Fiksasi jari (Sebutkan letak jari. Sesuai kasus !) 
10. Penggunaan bein cara pegang modified palm grasp digunakan untuk memisahkan gigi 
dengan tulang alveolar/ meluksasi gigi. Penggunaan forcep cara pegang palm grasp digunakan 
di bawah cervikal gigi 
11. Gerakan ekstraksi (Sebutkan nama gerakan. Sesuai kasus !) 
12. Melakukan KIE : Gigit tampon 30 menit, tidak memainkan luka bekas ekstraksi, tidak 
menghisap bekas ekstraksi, tidak berkumur terlalu keras, obat diminum sesuai anjuran 
 
Posisi pasien 
 
Rahang Atas Rahang Bawah  
120 °  
45 ° 

110 ° 
90° 
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Dataran oklusal RA pasien di antara bahu dan 
siku operator 
 

Dataran oklusal RB pasien sejajar/ di bawah 
siku operator 
 

 
Posisi Operator 
 
Semua gigi Kecuali gigi posterior pada regio 4 (44, 45, 46, 

47, 48) 
Di depan kanan pasien Di belakang kanan pasien 
Antara jam 6-9/ jam 7-8 Antara jam 9-12/ jam 10-11 

 
 
 
 
Fiksasi 
 
No. Regio (Elemen gigi) Nama fiksasi Cara fiksasi 
1. Regio 1 Posterior RA (18-14) Pinch Ibu jari di bukal 

Jari telunjuk di palatal 
2. Regio 1 dan 2 Anterior RA (13-23) 

Regio 2 Posterior RA (24-28) 
Pinch Jari telunjuk di labial/ bukal 

Ibu jari di palatal 
3. Regio 3 dan 4 Anterior RB (33-43) 

Regio 3 Posterior RB (38-34) 
Sling Jari telunjuk di labial/ bukal 

Jari tengah di lingual 
Ibu jari memfikiksasi dagu/ 
mandibula 

4. Regio 4 Posterior Pinch Jari telunjuk di bukal 
Ibu jari di lingual 
Tiga jari memfikiksasi dagu/ 
mandibula 

 
 
 

18 17 16 15 14 13 12 11  21 22 23 24 25 26 27 28 
 

48 47 46 45 44 43 42 41  31 32 33 34 35 36 37 38 
 
 
 
 
 
 
 

Gerakan saat Ekstraksi 
 
No. Regio (Elemen gigi) Nama dan arah gerakan 
1. Anterior RA (13-23) Rotasi  

Ekstraksi 
2. Molar RB (38-36 dan 46-48) Luksasi bukan lingual 

Angka delapan/ Figure of eight 
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Ekstraksi 
3. Semua gigi KECUALI elemen gigi di 

atas (Nomor 1 dan 2) 
Luksasi labial/ bukal- Palatal/lingual 
Ekstraksi 

 
 
 
 

18 17 16 15 14 13 12 11  21 22 23 24 25 26 27 28 
 

48 47 46 45 44 43 42 41  31 32 33 34 35 36 37 38 
 
 
 
 
 

3. Odontektomi  

Odontektomi adalah pengeluaran atau pencabutan gigi yang dalam keadaan tidak dapat 

bertumbuh atau gigi bertumbuh sebagian dimana gigi tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan 

cara pencabutan dengan tang biasa melainkan diawali dengan pembuatan flap mukoperiostal, 

diikuti dengan pengambilan tulang undercut yang menghalangi pengeluaran gigi tersebut, 

sehingga diperlukan persiapan yang baik dan rencana operasi yang tepat dan benar dalam 

melakukan tindakan bedah pengangkatan molar yang terpendam, untuk menghindari terjadinya 

komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Odontektomi sebaiknya dilakukan pada saat 

pasien masih muda yaitu pada usia 25-26 tahun sebagai tindakan profilaktik atau pencegahan 

terhadap terjadinya patologi. Odontektomi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dikeluarkan 

secara utuh dan secara separasi.  

 

Indikasi dan kontraindikasi odontektomi  

Indikasi 

Dalam pencabutan gigi impaksi, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus 

diperhatikan untuk dapat melakukan tindakan, sebaliknya dalam kondisikondisi tertentu juga 

tindakan odontektomi sebaiknya tidak dilakukan. Adapun indikasi dan kontraindikasi tindakan 

odontektomi yang harus diperhatikan yakni: 1) Indikasi Semua gigi impaksi tentunya ada 

pertimbangan untuk dapat dilakukan odontektomi. Untuk itu terdapat beberapa indikasi yang 

perlu diperhatikan dalam tindakan, antara lain:  

a. Perikoronitis Merupakan peradangan pada jaringan lunak disekeliling gigi yang akan erupsi, 

sering terjadi pada gigi M3 bawah. Perikoronitis umum terjadi pada gigi impaksi gigi molar 

dan cenderung berulang bila molar belum erupsi sempurna. Hal ini dapat menyebabkan 
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dekstruksi antara gigi molar dan gigi geraham di depannya. Gejala perikoronitis dapat berupa 

rasa sakit di regio, pembengkakan, bau mulut, dan pembengkakan limfonodi submandibular. 

Odontektomi dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan dari terjadinya perikoronitis akibat 

gigi erupsi sebagian.  

b. Mencegah berkembangnya folikel menjadi kista odontegenik Gigi impaksi mampu 

merangsang pembentukan kista atau bentuk patologi lainnya terutama pada masa pembentukan 

gigi. Benih gigi mengalami gangguan sehingga pembentukannya terganggu menjadi tidak 

sempurna dan dapat menimbulkan primordial kista dan folikel kista. 

c. Pencegahan karies Gigi impaksi berpotensi menimbulkan infeksi atau karies pada gigi 

didekatnya. Banyak kasus gigi M2 mengalami karies karena gigi M3 mengalami impaksi. Gigi 

M3 merupakan penyebab tersering gigi M2 mengalami karies karena retensi makanan. Posisi 

10 gigi M3 juga dapat menyebabkan karies distal M2 karena desakannya kepada gigi M2. 

d. Untuk keperluan terapi ortodontik Pencabutan gigi impaksi juga dapat dijadikan indikasi 

untuk keperluan ortodontik bila ruangan yang dibutuhkan kurang untuk ekspansi lengkung gigi 

atau dikhawatirkan akan terjadi relaps setelah dilakukan perawatan ortodontik. 

e. Terdapat keluhan rasa sakit atau pernah merasa sakit Rasa sakit dapat timbul karena gigi 

impaksi dapat menekan nervus alveolaris inferior pada kanalis mandibularis. Selain itu, rasa 

sakit juga dapat timbul bila gigi impaksi menekan gigi tetangga, dan tekanan tersebut juga 

dapat dilanjutkan ke gigi tetangga lain dalam deretan gigi. 

 

 Kontraindikasi  

Dalam kondisi-kondisi tertentu, tindakan odontektomi sebaiknya tidak dilakukan. 

Misalnya pada pasien-pasien kompromi medis dan pasien dengan kerusakan gigi dan jaringan 

di sekitarnya. Pada pasien compromised medis, bila pasien memiliki riwayat medis gangguan 

fungsi kardiovaskular, gangguan pernapasan, gangguan pertahanan tubuh, atau memiliki 

kongenital koagulopati, maka operator sebaiknya mempertimbangkan untuk dilakukan 

tindakan pencabutan gigi impaksi. Akan tetapi jika gigi impaksi tersebut bermasalah maka 

operator harus melakukannya dengan sangat hati-hati dan harus konsultasi medis terlebih 

dahulu. Bila pada pasien terdapat kerusakan dari gigi atau jaringan terdekatnya, dikhawatirkan 

kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan odontektomi tidak sebanding dengan manfaat yang 

didapatkan, maka sebaiknya odontektomi tidak dilakukan.  
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Prosedur Tindakan Odontektomi  

Terdapat prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum dan saat tindakan odontektomi agar 

tidak terjadi keselahan dalam tindakan. Prosedur yang harus dilakukan dalam tindakan 

odontektomi ialah : 

1. Anamnesa Pemeriksaan keadaan umum pasien .  

2. Pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen Foto rontgent juga diperlukan untuk 

mengevaluasi dan mengetahui kepadatan dari tulang yang mengelilingi gigi. Pemeriksaan ini 

sebaiknya didasarkan dengan pertimbangan usia, hubungan antara gigi impaksi dan kanalis 

mandibularis , morfologi gigi impaksi, serta keadaan jaringan yang menutupi gigi impaksi, 

apakah terletak pada jaringan lunak saja atau juga terpendam didalam tulang. 

3. Anestesi Anestesi yang dapat digunakan berupa anestesi lokal dan umum. Anestesi lokal 

dapat dilakukan pada pasien yang memiliki keadaan umum yang normal dan baik, dengan 

bahan yang bersifat vasokonstriktor untuk mendapat efek anestesi yang cukup lama dan 

memberikan daerah operasi yang relatif bebas darah. Dan pada pasien yang gelisah dapat 

dilakukan anestesi umum.  

4. Teknik Operasi Adapun teknik – teknik operasi yang digunakan dalam tindakan 

odontektomi, yaitu sebagai berikut:  

a. Insisi untuk pembuatan flap Insisi dilakukan pada jaringan yang sehat dan mempunyai basis 

yang cukup lebar, sehingga pengaliran darah cukup baik.  
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b. Pengambilan tulang yang menghalangi gigi Dengan menggunakan alat bur dan dibantu 

dengan irigasi larutan saline agar gigi dapat terlihat untuk dilakukan pemotongan atau 

pengambilan. 

c. Pengambilan gigi Pengambilan gigi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intoto atau utuh 

dan in separasi atau terpisah. Bila dengan cara intoto, tulang yang mengelilingi gigi diambil 

secukupnya, sehingga didapatkan cukup ruangan untuk dapat melakukan elevator dibawah 

korona. Kemudian dengan elevator tersebut dilakukan gerakan mengungkit gigi. Sedangkan 

metode in separasi, pengambilam gigi impaksi dilakukan dengan membuang sedikit tulang. 

Gigi yang impaksi diambil dengan cara dibelah terlebih dahulu lalu diambil sebagian-sebagian.  

 
c. Pembersihan luka dan penutupan flap Setelah pengeluaran gigi, soket dibersihkan dari 

sisa-sisa tulang bekas pengeboran. Folikel dan sisa enamel organ harus dibersihkan atau 

diirigasi dengan air garam fisiologis 0.9% karena dapat menyebabkan kista residual bila 

tertinggal. Kemudian flap dikembalikan pada tempat yang dijahit. 

 

3. Alveolektomi 

 

Definisi 

Alveolektomi adalah pengurangan tulang soket dengan cara mengurangi plate 

labial/bukal dari prosessus alveolar dengan pengambilan septum interdental dan interadikuler. 

Atau Tindakan bedah radikal untuk mereduksi atau mengambil procesus alveolus disertai 

dengan pengambilan septum interdental dan inter radikuler sehingga bisa di laksanakan 

aposisi mukosa. 

Alveolektomi termasuk bagian dari bedah preprostetik, yaitu tindakan bedah yang 

dilakukan untuk persiapan pemasangan protesa. Tujuan dari bedah preprostetik ini adalah 

untuk mendapatkan protesa dengan retensi, stabilitas, estetik, dan fungsi yang lebih baik. 

Tindakan pengurangan dan perbaikan tulang alveolar yang menonjol atau tidak teratur untuk 

menghilangkan undercut yang dapat mengganggu pemasangan protesa dilakukan dengan 

prinsip mempertahankan tulang yang tersisa semaksimal mungkin. Penonjolan tulang atau 
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tidak teratur dapat menyebabkan protesa tidak stabil yang dapat mempengaruhi kondisi 

tulang dan jaringan lunak dibawahnya 

 

Indikasi 

Indikasi dilakukannya tindakan alveolektomi adalah :  

1. Kasus proyeksi anterior yang berlebih pada alveolar ridge pada maxilla atau 

pengurangan prosesus alveolaris yang mengalami elongasi.  

2. Untuk preparasi rahang untuk tujuan prostetik yaitu untuk memperkuat stabilitas dan 

retensi gigi tiruan. 

3. Menghilangkan tuberositas untuk mendapatkan protesa yang stabil dan nyaman 

dipakai. 

4. Untuk eksisi eksostosis 

5. Menghilangkan interseptal bone disease. 

6. Menghilangkan undercut. 

7. Untuk keperluan perawatan ortodontik,bila pemakaian alat ortho tidak maksimal maka 

dilakukan alveolektomi. 

8. penyakit periodontal yang parah yang mengakibatkan kehilangan sebagian kecil tulang 

alveolarnya. 

 

Kontraindikasi 

Kontrindikasi Alveolektomi Adapun kontra indikasi dilakukannya tindakan 

alveolektomi adalah :  

1. Pasien yang masih muda, karena sifat tulangnya masih sangat elastis maka proses 

resorbsi tulang lebih cepat dibandingkan dengan pasien tua.  

2. Jika bentuk prosesus alveolaris tidak rata tetapi tidak mengganggu adaptasi gigi tiruan 

baik dalam hal pemasangan, retensi maupun stabilitas. 

3. Pasien dengan penyakit sistemik 

4. Pasien dengan Periodontitis. 

 

Prosedur Tindakan Alveolektomi : 

 

1. Insisi pada puncak  crestal memanjang sekitar 1,5 cm dari bagian luar setiap ujung area 

yang membutuhkan pengurangan tulang.  
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2. Flap mukoperiosteal full thickness untuk mengekspos semua area dari tonjolan tulang. 

Insisi vertical release mungkin diperlukan jika tidak dapat diperoleh lapang pandang 

yang cukup. Karena trauma pada flap jaringan lunak dapat terjadi saat prosedur 

pengurangan tulang.  

3. Rekonturing eksostosis memerlukan penggunaan instrumen rotari di area yang luas atau 

knable tang dan bone file di area kecil.  

4. Setelah pengambilan tonjolan tulang selesai dan secara visual baik dan tidak ada 

undercut, palpasi digital diperlukan untuk mengetahui keseragaman ridge.  

5. Penjahitan dapat dilakukan untuk menutup insisi jaringan lunak. Jika jahitan 

nonresorbable digunakan, harus dilepas dalam waktu sekitar 7 hari. 
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