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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 Prostodonsia Klinik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang 
Tuah di RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan. 

Buku KSM Prostodonsia Klinik ini dimaksudkan untuk dapat memberi acuan bagi peserta didik selama 
bekerja di KSM Prostodonsia Klinik 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 Prostodonsia Klinik 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 Prostodonsia Klinik 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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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Ilmu Prostodonsia, merupakan suatu bagian dari Ilmu Kedokteran Gigi yang mempelajari 

cara penggantian gigi yang hilang dengan suatu prohesa gigi (geligi tiruan) 

Ilmu Prostodonsia untuk pembelajaran tingkat dokter gigi dibagi menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu : 

A. Prothesa Lepasan yang terdiri dari 

- Pembuatan Geligi Tiruan Lengkap 

- Pembuatan Geligi Tiruan Sebagian 
 
 

B. Prothesa Cekat 

Pembuatan Geligi Tiruan Jembatan (Bridge) atau gigi tiruan sebagian lepasan yang cekat 
 
 

Akibat dari kehilangan gigi adalah : 

• Mengganggu fungsi kunyah 

• Mengganggu fungsi bicara 

• Mengurangi penampilan ( kehilangan gigi anterior) 

• Menyebabkan perubahan tempat pada gigi-gigi yang lain (migrasi, supra posisi dan 

lain-lain) 

Menimbulkan kerusakan pada gigi-gigi yang lain 
 
 

Tujuan dari pembuatan prothesa 

• Memulihkan kembali fungsi pengunyahan 

• Mengembalikan fungsi bicara 

• Memperbaiki Estetik 

• Menghindari terjadinya kerusakan gigi yang lain. 
 

Tujuan Pembelajaran 

Area Kompetensi : 
 

  Profesionalisme 
 

Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran &Kedokteran Gigi 
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  Pemeriksaan fisik secara umum dan stomatognati 

Pemulihan sistim stomatognati 

 

Tujuan Akhir Modul 

Mahasiswa mampu memenuhi kompetensi 
 
 

DOMAIN I : Profesionalisme 

Mampu melakukan praktik dibidang Kedokteran Gigi sesuai dengan keahlian, tanggung 

jawab kesejawatan, etika dan Hukum yang relevan 

1.1 Menerapkan etika kedokteran gigi secara professional 

1.2 Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai kode etik 

2.3 Berpikir kritis dan alternatif dalam mengambil keputusan 

3.1 Mampu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara efektif dan 

bertanggung jawab baik secara lisan maupun tertulis dengan pasien 

4.1 Mampu memahami adanya keaneka ragaman sosial ekonomi, budaya, agama dan 

ras berdasarkan asal usul pasien 

 
DOMAIN II : Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi 

Mampu memahami Ilmu Kedokteran dasar dan Klinik, Kedokteran Gigi dasar dan klinik 

yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokeran gigi 

5.1. Mampu mengintegrasikan i.pengetahuan biomedik yang relevan sbg sb. Keilmuan 

& berbagai data penunjang untuk diagnose indikasi tindakan medic KG 

6.1 Mampu memahami ilmu Kedokteran Klinik yang relevan sbg pertimbangan dlm 

melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien medik kompromis 

7.1 Mampu memahami prinsip ilmu Kedokt Gigi dasar mencakup Biologi Oral, 

Biomaterial, dan Tehnologi Kedokt Gigi untuk menunjang ketrampilan pre klinik 

dan klinik 

8.1 Mampu memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik sebg dasar untuk 

melakukan pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yang effektif dan effisien. 

 
DOMAIN III : Pemeriksaan Fisik secara umum dan sistim Stomatognatik 

Mampu melakukan pemeriksaan, mendiagnosa dan menyusun rencana perawatan untuk 

mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif 
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9.1 Mampu melakukan pemeriksaan klinis secara umum dan sistem stomatognatik 

dengan mencatat informasi klinis, laboratoris,radiologis,psikologis dan sosial guna 

mengevaluasi kondisi medik pasien 

9.3 Menggunakan rekam medik sebagai acuan dasar dalam meleksanakan perawatan 

gigi dan mulut 

10.1 Mampu menegakkan diagnose dan menetapkan prognosa penyakit kelainan gigi 

dan mulut melalui inteprestasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien. 

11.1 Mampu mengembangkan, mempresentasikan dan mendiskusikan rencana 

perawatan yang didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien 

11.2 Menentukan rujukan yang sesuai 
 
 

DOMAIN IV : Pemulihan Fungsi Sistim Stomatognatik 

Mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistim stomatognatik melalui 

penatalaksanaan klinis 

12.1 Mengendalikan rasa sakit dan kecemasan pasien disertai sikap empati 

13.6 Mampu melakukan perawatan kelainan sendi temporomandibular dan oklusi 

dental 

13.7 Mampu melakukan perawatan prostodontik pada pasien anak dan dewasa 

13.9 Mampu bekerja dalam tim secara efetif dan effisien untuk mencapai kesehatan 

gigi & mulut yang prima 

 
Detail Sasaran Pembelajaran 

1.1.1 Mampu menerapkan etika kedokteran gigi secara profesional (C3,P3,A4) 
 
 

1.1.2 Menjaga kerahasiaan profesi dalam hubungannya dengan teman sejawat, staf 

dan pasien (C3, P3, A3) 

 
1.1.3 Membedakan hak dan kewajiban dokter dan pasien (C3, P3, A4) 

 
 

1.2.1 Memberikan pelayanan kedokteran gigi yang manusiawi dan komprehensif 

(C3, P5, A3) 

 
1.2.2 Menjaga hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai dengan pasien, 

pendamping pasien dan sejawat (C3, P3, A3) 
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1.2.3 Memperkirakan keterbatasan kemampuan diri untuk kepentingan rujukan (c3, 

P3, A4) 

 
2.3.1 Menyusun pemecahan masalah berdasarkan prioritas (C3, P3, A3) 

 
 

2.3.2 Menilai kualitas produk dan teknologi kedokteran gigi (C4, P3, A3) 
 
 

3.1.1 Berdialog dengan pasien dalam kedudukan yang setara (C3, P3, A3) 
 
 

3.1.2 Bersikap empati terhadap pasien akan keluhan kesehatan gigi dan mulut yang 

mereka kemukakan (C3, P3, A3) 

 
3.1.3 Menuliskan surat rujukan pasien kepada sejawat dan atau penyelenggara 

kesehatan lain jika diperlukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang 

berlaku (C3, P3, A3) 

 
3.1.4 Berdialog dengan teman sejawat, praktisi lain terkait (C3, P3, A3) 

 
 

4.1.1 Memahami adanya keanekaragaman social, ekonomi, budaya, agama, dan ras 

berdasarkan asal usul pasien (C2, P2, A2) 

 
4.1.2 Memperlakukan pasien secara manusiawi tanpa membeda-bedakan satu sama 

lainnya (C3, P3, A3) 

 
4.1.3 Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menunjang peningkatan 

kesehatan gigi dan mulut 

5.1.1 Mampu mengintegrasikan ilmu biomedik yang relevan dengan bidang kedokteran 

gigi untuk menegakkan diagnosa, menetapkan prognosa dan merencanakan 

tindakan medik pada kasus kehilangan gigi. (C3,P3,A4) 

5.1.2 Menghubungkan morfologi makroskopis, mikroskopis dan topografi organ, 

jaringan penyusun sistem tubuh manusia secara terpadu, sebagai landasan 

pengetahuan untuk diagnosis, prognosis dan merencanakan tindakan medic 

kedokteran gigi (C3, P3, A4) 
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5.1.4 Memahami proses penyakit/kelainan yang meliputi infeksi, dan non infeksi (C2, 

P2, A3) 

5.1.5 Memahami prinsip sterilisasi, desinfeksi, dan asepsis (C2, P3, A3) 

5.1.6 Memahami obat-obat yang digunakan untuk penyakit gigi dan mulut, termasuk 

efek samping dan interaksinya (C2, P3, A4) 

5.1.7 Memahami penggunaan dan bahaya sinar –X (C2, P3, A4) 

6.1.1 Menghubungkan tatalaksana kedokteran klinik untuk mengembalikan fungsi 

optimal system stomatognati (C4, P3, A4) 

6.1.2 Memahami kelainan / penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut 

pada pasien medik kompromis (C2, P3, A4) 

6.1.3 Memahami cara pengelolaan pasien dengan kelainan /penyakit sistemik yang 

bernanifestasi di rongga mulut pada pasien medik terkompromis secara holistic 

dan komprehensif (C2, P2, A2) 

6.1.4 Memahami cara merujuk pasien medic kompromis secara professional (C2, P3, 

A4) 

7.1.1 Memahami ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar untuk pengembangan ilmu 

kedokteran gigi dasar dan klinik (C2, P4, A4) 

7.1.3 Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar untuk menunjang ketrampilan 

preklinik dan klinik, serta penelitian bidang kedokteran gigi , meliputi : Biologi 

Oral, Biomaterial Kedokteran gigi, Radiologi Kedokteran Gigi (C2, P3, A4) 

7.1.4 Merencanakan material kedokteran gigi yang akan digunakan untuk 

pembuatan protesa dan mengembalikan fungsi stomatognatik yang optimal 

(C4,P3,A4) 

7.1.5 Menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratoris dan radiografi intra oral dan 

ekstra oral untuk diagnosis kelainan dan penyakit pada system stomatognati (C2, 

P3, A4) 

8.1.1 Memahami prinsip pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yang meliputi 

tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative (C2, P3, A4) 

8.1.2 Menghubungkan berbagai Mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut dlm mengembalikan fungsi kunyah yang optimal (C4,P3,A4) 

9.1.1 Mampu mengidentifikasi keluhan utama penyakit atau gangguan sistim 

Stomatognatik (C1,P2,A2) 

9.1.2 Menerapkan pemeriksaan komprehensif sisem stomatognati dengan 

memperhatikan kondisi umum (C3, P3, A4) 
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9.1.3 Menentukan pemeriksaan penunjang laboratories yang dibutuhkan (C4, P4, A4) 

9.1.4 Menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratories (C4, P3, A3) 

9.1.5 Menentukan pemeriksaan penunjang radiologi intra oral dan ekstra oral yang 

dibutuhkan (C4, P4, A4) 

9.1.7 Menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi intra oral dan ekstra oral secara 

umum (C4, P3, A3) 

9.1.8 Menganalisis kondisi fisik, psikologis dan social melalui pemeriksaan klinis 

(C4, P3, A3) 

9.2.1 Menerapkan sikap saling menghargai dan saling percaya melalui komunikasi 

yang efektif dan efisien dengan pasien dan/atau pendamping pasien (C4, P3, A4) 

9.2.3 Mengidentifikasi kondisi psikologis dan sosial-ekonomi pasien berkaitan dengan 

penatalaksanaan lebih lanjut (C1, P4, A3) 

9.3.1 Membuat rekam medik secara akurat dan komprehensif (C1, P3, A4) 

9.3.2 Mengelola rekam medic sebagai dokumen legal dengan baik (C3, P3, A4) 

9.3.3 Merencanakan perawatan medic kedokteran gigi berdasarkan catatan medic 

yang tertulis pada rekam medic (C3, P3, A4) 

10.1.1 Menegakkan diagnosis sementara dan diagnosis kerja berdasarkan analisis hasil 

pemeriksaan riwayat penyakit, temuan klinis, temuan laboratories, temuan 

radiografis dan temuan alat bantu yan lain (C4, P4, A4) 

10.1.2 Memastikan lokasi, perluasan, etiologi karies dan kelainan periodontal serta 

kerusakannya (C4, P3, A4) 

10.1.3 Membedakan antara pulpa yang sehat dan tidak sehat (C4, P4, A4) 

10.1.4 Membedakan antara jaringan periodontal yang sehat dan tidak sehat (C4, P4, 

A4) 

10.1.6 Menjelaskan kondisi, kelainan, penyakit dan fungsi kelenjar saliva (C2, P3, A4) 

10.1.8 Menjelaskan keadaan kehilangan gigi yang memerlukan tindakan rehabilitatif 

(C2, P3, A4) 

10.1.9 Menjelaskan keadaan akibat kelainan oklusal dan gangguan fungsi mastikasi 

dan kondisi yang memerlukan perawatan (C4, P4, A4) 

10.1.13 Memastikan adanya manifestasi penyakit sistemik pada rongga mulut (C4, P3, 

A4) 

10.1.14 Menganalisis dan menentukan derajat resiko penyakit rongga mulut dalam 

segala usia guna menetapkan prognosis (C2, P3, A2) 

10.1.15 Memastikan kelainan congenital dan herediter dalam rongga mulut (C3, P2, A3) 
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11.1.1 Menganalisis derajat resiko penyakit gigi dan mulut (C4, P3, A2) 

11.1.2 Merencanakan pengelolaan ketidaknyamanan dan kecemasan pasien yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perawatan (C3, P3, A3) 

11.1.4 Merencanakan perawatan dengan memperhatikan kondisi sistemik pasien (C3, 

P3, A3) 

11.1.5 Mengembangkan rencana perawatan yang komprehensif dan rasional 

berdasarkan diagnosis (C3, P3, A3) 

11.1.6 Menjelaskan temuan, diagnosis dan perawatan pilihan, ketidaknyamanan dan 

resiko perawatan untuk mendapat persetujuan melakukan perawatan (C2, P3, 

A3) 

11.1.7 Menjelaskan tanggung jawab pasien, waktu yang dibutuhkan, langkah-langkah 

perawatan dan perkiraan biaya perawatan (C2, P2, A3) 

11.1.8 Bekerjasama dengan profesi lain untuk merencanakan perawatan yang akurat 

(C4, P3, A3) 

11.2.1 Membuat surat rujukan kepada spesialis bidang lain terkait dengan 

penyakit/kelainan pasien (C3, P3, A3) 

11.2.2 Mampu melakukan rujukan kepada yang lebih kompeten sesuai dengan bidang 

terkait (C3, P3, A3) 

12.1.1 Meresepkan obat-obatan secara benar dan rasional (C3, P3, A3) 

12.1.3 Menggunakan anestesi lokal untuk mengendalikan rasa sakit (control of pain) 

untuk prosedur restorasi dan bedah (C4, P4, A4) 

13.6.1 Melakukan terapi kelainan oklusi dental yang sederhana (C3, P3, A3) 

13.7.1 Mampu melakukan perawatan kasus gigi tiruan cekat, gigi tiruan sebagian dan 

gigi tiruan penuh (C3,P3,A3) 

13.7.2 Mampu memilih gigi penyangga untuk pembuatan GTT dan GTSL (C4, P3,A3) 

13.7.3 Menanggulangi masalah pasca pemasangan gigi tiruan. (C3,P3.A3) 

13.9.1 Bekerja sama secara terintegrasi diantara berbagai bidang ilmu kedokteran gigi 

dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang prima (C3, P3, A3) 

13.9.2 Melaksanakan kerja sama dalam tim secara professional (C3, P3, A3) 

13.9.3 Melakukan rujukan kepada sejawat yang lebih kompeten secara interdisiplin dan 

intradisiplin (C3, P3, A3) 

 
Sasaran Pembelajaran Umum 
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(1.1.1) Mampu menerapkan etika kedokteran gigi secara profesional (C3,P3,A4) 

(5.1.1) Mampu mengintegrasikan ilmu biomedik yang relevan dengan bidang kedokteran 

gigi untuk menegakkan diagnosa, menetapkan prognosa dan merencanakan 

tindakan medik pada kasus kehilangan gigi. (C3,P3,A4) 

(7.1.4) Mampu merencanakan material kedokteran gigi yang akan digunakan untuk 

pembuatan protesa dan mengembalikan fungsi stomatognatik yang optimal 

(C4,P3,A4) 

(8.1.2) Mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dlm mengembalikan 

fungsi kunyah yang optimal (C4,P3,A4) 

(9.1.1) Mampu mengidentifikasi keluhan utama penyakit atau gangguan sistim 

Stomatognatik (C1,P1,A2) 

(10.1.8) Mampu menjelaskan keadaan kehilangan gigi yang memerlukan tindakan 

Rehabilatif (C2, P3, A4) 

(13.7.1) Mampu melakukan perawatan kasus gigi tiruan cekat, gigi tiruan sebagian dan gigi 

tiruan penuh (C3,P3,A3) 

(13.7.2) Mampu memilih gigi penyangga untuk pembuatan GTT dan GTSL (C4, P3,A3) 

(13.7.3) Menanggulangi masalah pasca pemasangan gigi tiruan. (C3,P3.A3) 
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TABEL LEVEL SUPERVISI PROSTODONSIA KLINIK 
 

PROSTO 1 Semester 1. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 
1 Ujian Masuk Profesi / Pre Test / CEK ALAT 
2 Ujian Masuk Profesi / Remidi 
3 Menunjukkan pasien indikasi dan mencetak model anatomi 
4 Melakukan  pemeriksaan klinis dan pembuatan radiografi pasien 
5 Pengisian kartu status Prostodonsia dan mendesain rencana perawatan 
6 Diskusi IP (pasien GTC) pertemuan 1 
7 Diskusi IP (pasien GTC) pertemuan 2 Melakukan perawatan pendahuluan (konsul 1) 
8 Menyiapkan handsinstrument untuk persiapan preparasi penyangga 1 dan pembuatan mahkota 

sementara direct. 
9 Menyiapkan handsinstrument untuk persiapan preparasi penyangga 2 dan pembuatan mahkota 

sementara direct. 
10 Melakukan penyelesaian preparasi penyangga 1 dan 2 dan pembuatan jembatan sementara 
11 Melakukan retraksi gingiva dan mencetak double impression (1) 
12 Mencetak double impression (2) dan mencetak gigi antagonis 
13 Melakukan catatan gigit dan penanaman dalam okludator 
14 Mencocokkan model dalam okludator dengan di pasien 
15 Pasang coba coping logam GTC 
16 Pasang coba GTC dan adjustment bila ada yang belum fit 
17 Insersi sementara 
18 Insersi permanen 
19 Kontrol 1 
20 Kontrol 2 
21 Ujian DOPS (pembimbingan, Persiapan Ujian, Ujian) 

PROSTO 2 Semester 2. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 
1 Menunjukkan pasien indikasi 2 dan mencetak model anatomi 
2 Menunjukkan pasien indikasi 2 dan mencetak model anatomi 
3 Melakukan pemeriksaan klinis pada pasien 
4 Melakukan pemeriksaan klinis dan pembuatan radiografi pasien 
5 Pengisian kartu status Prostodonsia dan mendesain rencana perawatan 
6 Pengisian kartu status Prostodonsia dan mendesain rencana perawatan 
7 Pengisian kartu status Prostodonsia dan mendesain rencana perawatan 
8 Diskusi IP Gabungan (1) 
9 Diskusi IP Gabungan (2) 

10 Diskusi IP Gabungan (3) 
11 Melakukan perawatan pendahuluan 
12 Melakukan cetak model individual tray 
13 membuat oklusal rest seat 
14 Membuat outline individual tray dan spacer malam 
15 Membuat individual tray 
16 Menyesuaikan individual tray dalam RM pasien (1) 
17 Menyesuaikan individual tray dalam RM pasien (2) 
18 Border molding RA 
19 Border molding RB 
20 Cetak fungsional RA (1) 
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21 Cetak fungsional RB (2) 
22 Cetak fungsional RB dan RA (3) 
23 Menunjukkan model kerja dan pembuatan 3 cekungan 
24 Pembuatan garis puncak ridge dan pembuatan garis median 
25 Pembuatan galengan gigit 
26 Penyesuaian galangan gigit RA 
27 Penyesuaian galangan gigit RB 
28 Penetapan gigit (1) 
29 Penetapan gigit (2) 
30 Penetapan gigit (3) dan penyesuian warna 
31 Melakukan penanaman dalam artikulator 
32 Menyusun gigi anterior dan pasang coba gigi anterior 
33 Menyusun gigi posterior dan pasang coba gigi posterior 
34 Mencoba gigi tiruan, dan melakukan kontur gingiva 
35 Membuat klamer 
36 Packing akrilik dan poles awal 
37 pasang coba dan selective grinding dalam mulut 
38 Selective grinding dalam mulut (2) 
39 Pasang coba dipasien, poles akhir 
40 Insersi (1) 
41 Insersi (2) 
42 Kontrol 1 
43 Kontrol 2 
44 Ujian DOPS (pembimbingan, Persiapan Ujian, Ujian) 

 
PROSTO 3 Semester 3. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 

1 Menunjukkan pasien indikasi dan mencetak model anatomi 
2 Melakukan pemeriksaan klinis pada pasien 
3 Melakukan  pemeriksaan klinis dan pembuatan radiografi pasien 
4 Pengisian kartu status Prostodonsia dan mendesain rencana perawatan (1) 
5 Pengisian kartu status Prostodonsia dan mendesain rencana perawatan (2) 
6 Diskusi IP Gabungan (1) 
7 Diskusi IP Gabungan (2) 
8 Melakukan cetak model individual tray 
9 membuat oklusal rest seat 

10 Membuat outline individual tray dan spacer malam 
11 Membuat individual tray 
12 Menyesuaikan individual tray dalam RM pasien (1) 
13 Menyesuaikan individual tray dalam RM pasien (2) 
14 Border molding RA 
15 Border molding RB 
16 Cetak fungsional RA 
17 Cetak fungsional RB 
18 Menunjukkan model kerja dan pembuatan 3 cekungan 
19 Pembuatan garis puncak ridge dan pembuatan garis median 
20 Pembuatan galengan gigit 
21 Penyesuaian galangan gigit RA 
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22 Penyesuaian galangan gigit RB 
23 Penetapan gigit (1) 
24 Penetapan gigit (2) 
25 Penetapan gigit (3) dan penyesuian warna 
26 Melakukan penanaman dalam artikulator 
27 Menyusun gigi anterior dan pasang coba gigi anterior 
28 Menyusun gigi posterior dan pasang coba gigi posterior 
29 Mencoba gigi tiruan, dan melakukan kontur gingiva 
30 Packing akrilik, remounting 1,selective grinding 1 dan remount jig 
31 pasang coba dan IMR 
32 Tanam dalam artikulator 
33 Selective grinding 2 
34 Pasang coba dipasien, poles akhir 
35 Selective grinding dalam mulut 
36 Insersi 
37 Kontrol 1 
38 Kontrol 2 
39 Kontrol 3 
40 Ujian Profesi 
41 Ujian Profesi 
42 Ujian Profesi 
43 Ujian DOPS (pembimbingan, Persiapan Ujian, Ujian) 

 Journal reading muatan lokal (kelautan) 
44 Try out UKMP2DG 
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TATA TERTIB KLINIK PROSTODONSIA 

1. Mahasiswa diharap join zoom paling lambat 15 menit sebelum jam praktikum dimulai 

dan kembali ke main room sebelum praktikum berakhir, pekerjaan harus segera diakhiri 

dan sudah dilaporkan. 

 
2. Presensi dilakukan di breakout room, saat praktikum berlangsung, sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan dengan sepengetahuan dosen pembimbing. 

 
3. Untuk klinik OFFLINE (baik pasien maupun phantom) mohon datang 15 menit 

sebelum mulai dengan memakai APD level 2 jika phantom, APD level 3 jika pasien. 

 
4. Berpakaian rapi dan sopan (baju atau kaos berkerah) dengan mengenakan jas 

praktikum. 

 
5. Menyiapkan hand instrument dan semua peralatan yang akan digunakan dalam kondisi 

siap pakai untuk merawat penderita. 

 
6. Kerapian, kebersihan dan kelengkapan alat , serta sikap selama praktikum merupakan 

salah satu unsur penilaian 

 
7. Hasil pekerjaan, baik model study atau status IP difile rapi dan diupload di Google 

classroom (upload link google drivenya saja). Model study masing-masing anak 

adalah mandiri 

 
8. Semua pekerjaan laboratoris harus dikerjakan di luar dental unit. 

 
 

9. Bila meninggalkan klinik dalam jam praktikum harus seijin instruktur 
 
 

10. Mahasiswa diharapkan mengerjakan 1 pasien GTSL pada semester 3 (jika kondisi 

pandemi sudah memungkinkan untuk mendatangkan pasien), 1 pasien dapat dikerjakan 

maksimum untuk 2 orang operator. 

 
11. Indikasi perawatan (yang menggunakan pasien) harus ada tanda tangan instruktur, dan 

segera melakukan diskusi desain yang akan direncanakan pada pasien tersebut. 
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12. Desain yang sudah disetujui oleh instruktur harus ditulis lengkap di Dummy rekam 

medis maupun di lembar status prostodonsia dan diupload pada google classroom, agar 

dapat memulai melakukan perawatan prostodontik. 

 

13. Setiap melakukan tahapan pekerjaan pada penderita atau dengan kata lain 

mendatangkan penderita, mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar penderita dan 

mengambil odontogram pada petugas loket RSGMP FKG UHT, dengan berkoordinasi 

pada Departemen Prostodonsia (Kalab). 

 
14. Setiap tahap pekerjaan harus disetujui oleh instruktur dan diberi nilai yang harus segera 

dimintakan ke instruktur (melalui google classroom), bila diketahui belum ada tanda 

tangan maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya 

 
15. Instruktur berhak menanyakan kesiapan mahasiswa secara teoritis sebelum 

menjalankan proses pekerjaannya (wajib diskusi singkat sebelum mengerjakan tahapan 

kerja) 

 
16. Mahasiswa dianjurkan / dihimbau membawa catatan kuliah atau diktat prosthodonsia 

sebagai pegangan dalam melakukan setiap tahapan perawatan prosthodontik. 

 
17. Setiap tahapan pekerjaan wajib dimintakan ttd pada instruktur yang menyetujui tahapan 

pekerjaan tersebut. 

 
18. Tahapan pekerjaan setelah insersi (pemasangan) tetap adalah tahapan kontrol dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Kasus Gigi Tiruan Sebagian Lepasan : 

• Kontrol I : 3 hari setelah insersi 

• Kontrol II : 7 hari setelah kontrol I 
 

b. Kasus Gigi Tiruan Lengkap 

• Kontrol I : 1 hari setelah insersi 

• Kontrol II : 3 hari setelah kontrol I 

• Kontrol III : 7 hari setelah kontrol II 
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c. Kasus Gigitiruan Tetap 

• Insersi tetap : 5 – 7 hari setelah insersi semnetara 

• Kontrol I : 5 – 7 hari setelah insersi 

• Kontrol II : 5 – 7 hari setelah kontrol I 

 
Pelanggaran atau pengurangan hari dapat menurunkan nilai praktikum. 

Dalam masa pandemi, kontrol (pada phantom untuk kasus GTC dan GTL) 

dilakukan dalam bentuk pembuatan video simulasi, dan prosedur kontrol 

dilakukan dengan jeda waktu setidaknya 1x pertemuan. 

 
19. Pekerjaan dianggap selesai dan dinyatakan lulus bila prosedur kontrol telah dilakukan 

 
 

20. Wajib melakukan pembayaran biaya perawatan pasien, biaya anasir gigi phantom 

Nissin (bagi yang menggunakan phantom Nissin). Bertanggung jawab pada phantom 

yang diterima. 

21. Wajib melakukan biaya perawatan 40% diawal dan pelunasan pada saat sebelum 

insersi (kasus apapun). 

 
22. Pelanggaran tata tertib tersebut di atas dan tindakan penyamaran dan pemalsuan dari 

semua tahapan pekerjaan yang dilakukan akan dikenai sanksi akademis atau sanksi 
administrasi. Dan berakibat dianulirnya semua pekerjaan yang telah dikerjakan saat itu 
dan wajib mengulang dari awal. 
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REQIUREMENT PROSTODONSIA KLINIK 
 
 

1. Indikasi Perawatan Mandiri 3 kali (GTL, GTSL, GTT) 
 
 

2. Indikasi Perawatan Gabungan 2 kali (GTL, GTSL) 
 

3. MTTW 2015-2018 wajib menyelesaikan program lapsus GTSL. 
 
 

4. Gigitiruan Lengkap 

Ketentuan penderita : 

• Kehilangan seluruh gigi atau hampir seluruh gigi, dimana gigi tersebut sudah tidak 
memungkinkan untuk dipertahankan 

• Tidak menderita penyakit sistemik yang kompleks atau tidak terkontrol 

• Endentulous ridge tidak flat 

• Kehilangan seluruh gigi pada rahang atas, sedangkan di rahang bawah masih 
terdapat sebagian gigi yang masih bisa dipertahankan 

• Mendapat persetujuan dari instruktur 

Dalam masa pandemi, dilakukan dengan mengerjakan pada phantom/ 

master model 

 
5. Gigitiruan Sebagian Lepasan (mengerjakan di pasien pada semester 3, jika 

kondisi memungkinkan, dengan 1 orang pasien dikerjakan maksimum 2 

operator, jika kehilangan gigi pada 2 rahang. Jika kehilangan gigi di 1 

rahang, maka hanya boleh dikerjakan 1 operator.) 

Ketentuan penderita : 

• Kehilangan sebagian gigi, minimal 3 buah gigi per rahang 

• Tidak menderita penyakit sistemik yang kompleks atau tidak terkontrol 

• Kehilangan seluruh gigi pada rahang atas, sedangkan di rahang bawah masih 

terdapat sebagian gigi yang masih bisa dipertahankan 

• Mendapat persetujuan dari instruktur 
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6. Gigi Tiruan Cekat 
 
 

Ketentuan Penderita GTT 

• Usia 20 -55 tahun dan atau dengan persetujuan instruktur 

• Kondisi periodontal penderita memungkinkan untuk dibuatkan GTC 

• Ruang pulpa sempit pada gigi penyangga 

• Kemiringan gigi penyangga ≤ 150 

• Semua regio 

• Kehilangan caninus, kecuali atas persetujuan instruktur 

• Mahkota klinis gigi penyangga tidak pendek atau memungkinkan untuk dilakukan 

preparasi 

• Dalam satu rahang tidak boleh kehilangan ≥ dari 3 gigi, bila kehilangan 3 gigi 

indikasi untuk GTSL.Kecuali bila kehilangan sebanyak 3 gigi pada regio yang 

berbeda-beda (anterior, posterior kiri dan posterior kanan) 

• Kehilangan 1 gigi dengan 1 gigi penyangga atau cantilever bridge (untuk kasus ini 

mahasiswa harus mengerjakan 2 kasus yang sama) 

• Bila penyangganya gigi M2 , harus dilihat posisi M3, bila terlihat mendesak gigi 
M2 maka gigi M3 harus di odontectomy. 

• Regio yang dibuatkan GTT harus ada antagonisnya, dan mempunyai oklusi yang 

terfixir sempurna dengan 3 titik kontak pada RA dan RB. 

Dalam masa pandemi, dilakukan dengan mengerjakan pada phantom. 

Dengan ketentuan : 

NIM Genap mengerjakan regio 4 

NIM Ganjil mengerjakan regio 3 

 
DAFTAR NAMA PENGAMPU 

 
1. Prof. Arifzan Razak, drg, PhD, Sp.Pros 

2. Chaterina Dyah Nanik, drg., Sp.Pros 

3. Widaningsih, drg, Sp.Pros 

4. Paulus Budi Teguh, drg, Sp.Pros 

5. Vivin Ariestania, drg, Sp.Pros 

6. IGAM Oka Lestari, drg 

7. Meinar Nur Ashrin, drg, PhD 

8. Anindita Apsari, drg, Sp.Pros 
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1.1. Evaluasi 

Evaluasi Hasil Studi dilakukan dengan cara penilaian terhadap nilai sikap, proses 

dan hasil ujian: teori, praktikum , lapsus , dops, ujian profesi. 

1.1.1. JENIS UJIAN 

Jenis ujian / evaluasi terdiri dari : 

1. Ujian profesi masing-masing bidang ilmu 

Mahasiswa dapat mengikuti ujian profesi di masing-masing bidang apabila 

memenuhi requirement klinik dengan minimal nilai B. 

 
1.1.2. SYARAT DIIKUTSERTAKAN DALAM EVALUASI 

Untuk dapat diikutsertakan dalam evaluasi, mahasiswa : 

1. Memenuhi persyaratan administrasi 

2. Mengikuti seluruh kegiatan profesi yang meliputi praktikum klinik, diskusi dan 

kegiatan lapangan 

3. Memenuhi semua requirement klinik dan menyelesaikan tugas praktek kerja 

lapangan 

4. Memenuhi 75% requirement klinik dan mengikuti uprof beserta remidi sesuai 

jadwal yang telah disusun bagian, dan menyelesaikan hingga 100% rekuirement 

kliniknya. 

 
1.1.3. 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 : 
 

Nilai angka 

merah 

Nilai huruf Bobot Sebutan 

X ≥ 80 A 4,0  
LULUS 76 ≤ X ≤ 80 A‾ 3,7 
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71 ≤ X ≤ 76 B + 3,3 (kompeten) 

66 ≤ x ≤ 71 B 3,0 

62 ≤ x ≤ 66 B - 2,7  
TDK LULUS 

(tdk kompeten) 

59 ≤ x ≤ 62 C + 2,3 

56 ≤ x ≤ 59 C 2,0 

45 ≤ x ≤ 56 D 1,0 

X ≤ 45 E 0 

    

 
Selain itu digunakan juga penilaian dengan huruf K 

K = Kosong, tidak ada nilai, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti dan 

menyelesaikan seluruh kegiatan klinik dan kerja lapangan. 

Nilai Batas Lulus 

Nilai batas lulus untuk semua blok pada Program Profesi Dokter Gigi adalah B. 

Nilai batas lulus Ujian Profesi Tiap Bidang Ilmu adalah B 

Nilai batas lulus Ujian Komprehensif adalah B 

Pembobotan Skor Blok 

Pembobotan skor blok adalah sebagai berikut : 
 

NO Unsur Prosentase 

1. A = Attitude 10% 

2. P = Psikomotor 30 – 65% 

3. C = Cognitif 25 – 60% 

 Nilai Akhir 100 % 

 
1.1.4. EVALUASI HASIL STUDI TAHAP PROFESI 

1. Nilai akan dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh requirement 

pada masing-masing bidang ilmu 

2. Ujian Profesi tiap bidang ilmu dapat dilakukan setelah seluruh requirement pada 

masing-masing bidang ilmu terpenuhi dengan nilai minimal B 



23 

 

 

Pembobotan untuk ujian profesi selama masa pandemi mengikuti bobot berikut ini : 
 

 
 

NO 

 
 

ASPEK PENILAIAN 

 
 

Prosentase (Prosto) 

1 TAKING HISTORY 20% 
 

2 

PYSICAL AND 
STOMATOGNATIC 
SYSTEM EXAM 
SKILL 

 

35% 

 
3 

INTERPRETATION 
SKILLS (misal : foto 
panoramik) 

 
10% 

4 PROCEDURAL 
SKILLS 25% 

 

5 

COMMUNICATION, 
INFORMATION 
AND PATIENT 
EDUCATION 

 

10% 



24 

 

 

 

DAFTAR ALAT PROSTODONSIA KLINIK 
 

1. Model master GTL, GTSL dan atau phantom GTL, GTSL 
2. Phantom GTC 
3. Kaca mulut datar (2 buah) 
4. Pinset kedokeran gigi 
5. Sonde lurus 
6. Sonde bengkok 
7. Excavator 
8. Plastic filling instrument 
9. Spatula semen 
10. Burnisher 
11. Scaler 
12. Glasslab tebal 
13. Dappen glass 
14. Sendok cetak rahang bergigi 
15. Sendok cetak rahang tak bergigi 
16. Sendok cetak sebagian 
17. Bowl 
18. Gunting kecil 
19. Pisau malam model dan gips 
20. Spatula gips 
21. Straight handpiece 
22. Contra angle handpiece 
23. Low speed handpiece (untuk dental unit) 
24. High speed handpiece (untuk dental unit) 
25. Macam-macam stone, fraser 
26. Mata bur diamod untuk high speed 
27. Mata bur diamod untuk high speed: 

a. Tapered round end (panjang 8-10 mm) 
b. Tapered flat end (panjang 8-10 mm) 
c. Long thin (panjang 8-10 mm) 
d. Small wheel (Ø 3 mm, tebal 1-2 mm) 
e. Fissure 
f. Round 

28. Carborundum disc 
29. Alas kerja (kain putih 40 x 40 cm) 
30. Penutup dada penderita 
31. Tempat kapas gulung 
32. Tempat kapas kotor 
33. Pensil tinta 
34. Brander 
35. Bite plate 
36. Artikulator ( 2 buah) 
37. Okludator 
38. Kapi 
39. Sarung tangan 
40. Masker 



25 

 

 

BAB I 
 

PETUNJUK PENGISIAN KARTU STATUS/ DUMMY REKAM 
MEDIS 

DAN RENCANA PERAWATAN PENDERITA 
 

- Mahasiswa : Nama mahasiswa yang melakukan pengisian kartu status, dan 

NIM 

- Nama penderita : Diisi nama penderita lengkap dengan identitas ( Ny, Bpk, Tn, 

Sdr) dan gelar 

- Pekerjaan : Diisi pekerjaan penderita 

Bila penderita tidak bekerja, ditulis “TIdak bekerja” dan 

dilengkapi dengan pekerjaan suaminya, atau anaknya atau 

siapa yang menanggung hidupnya / yang diikutinya 

Bila penderita “pensiunan”, dilengkapi pensiunan apa. 

Bila penderita ‘ janda”, dilengkapi pekerjaan suaminya waktu 

masih hidup 

“ jangan dikosongkan” 

- Alamat rumah/kantor : Alamat yang dapat dihubungi dengan jelas 

- Umur : Diisi umur penderita 

- Pembimbing : Nama instruktur yang membimbing pengisian dan diskusi 

pengisisan kartu status tersebut 

 
I. ANAMNESIS 

 

1.1. Keluhan / 

Keinginan 

Berisi antara lain : alasan, maksud, dan tujuan 

datang ke klinik Prostodonsia serta atas kemauan 

siapa 

1.2. Riwayat geligi Sebab kehilangan geligi (karena karies, goyang, 

trauma,dll),   pencabutan terakhir gigi, region 

sebelah mana dan kapan 

1.3. Pengalaman 

dengan gigi tiruan 

Ada 2 kemungkinan isian : 

1. Belum pernah memakai GT 

2. Sudah pernah memakai GT 

Harus dilengkapi dengan : 

a. macam GT dan tempat pembuatan 
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  b. pada rahang mana 

c. sekarang masih dipakai atau tidak 

bila tidak dipakai lagi, karena apa , dan sejak 

kapan 

1.4. Pembiayaan Yang menanggung biaya perawatan 

BIla mahasiswa terlibat dalam pembiayaan, harus 

dicantumkan berapa besarnya. 

1.5. Lain-lain Diisi hal-hal yang belum termasuk dalam kolom- 

kolom diatas 

Misal : - Konsul/kiriman dari RS 

- Penderita masih dalam perawatan 

rumah sakit/dokter 

- Bila pernah mengalami penyakit 

sisitemik, misal : DM, Kelainan darah, 

dll. 

 
II. PEMERIKSAAN 

 

2.1. Extra Oral Diisi kelainan yang ada. Bila tidak ada kelainan, diisi t.a.k 

a. TMJ Misalnya clicking joint, mudah terjadi dislokasi, etiology, 

tanda-tanda klinis, dll 

b. Bentuk wajah Selain kelainan yang ada, juga ditulis bentuk wajah penderita, 

misalnya : oval, bulat, tapering, square, dll 

c. Mata Ditulis kelainan yang ada, misalnya : asymetris, juling, post 

operasi, dll 

d. Hidung Ditulis kelainan hidung yang ada, bukan bentuknya. 

e. Bibir Misalnya : sumbing, asymetris, dll 

2.2. Intra Oral  

a. Status Umum Ditulis semua keadaan yang terlihat dalam rongga mulut, 

tanpa memnyebutkan lokasi atau gigi mana. Misalnya : gigi 

hilang, gigi karies, gigi goyang, gigi abrasi, gigi supraposisi, 

karang gigi, sisa akar, dll. 

b. Jaringan lunak Ditulis kelainan yang ada tanpa menyebutkan lokasinya. 

Misalnya : gingivitis, resesi gingival, dll 
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  Bila tidak ada kelainan, cukup ditulis t.a.k 

c. Status lokalis Kode pada gambar bagan gigi : 

O = karies � digambarkan pada bagan gigi sesuai dengan 

lokasi kariesnya 

O = warna hitam � mahkota/tumpatan logam, digambar 

sesuai dengan aspek gigi yang diberi 

mahkota/tumpatan logam, baik pada apek palatal, 

fasial, oklusal, dll. 

O = warna merah �mahkota porselen 

O = arsir hitam � mahkota/tumpatan sintetis 

O = kodemahkota/ tumpatan dilingkari garis        hitam  � 

untuk karies sekunder 

= Titik-titik hitam �kode utk stain 

Digambar pada gambar bagan gigi pada aspek 

dimana terdapat stain 

X =  tandasilang warnahitam �kodeuntuk gigihilang 

Digambar dengan memberi tanda silang pada 

elemen gigi yang hilang 

V  =    kode untuk sisa akar 

Digambar pada samping aspek oklusal gigi yang 

bersangkutan 

...o =   warna hitam � kode gigi goyang 

Ditulis disamping aspek oklusal gigi yang 

bersangkutan 

� = arah panah = arah pergerakan gigi 

Ditulis disamping aspek oklusal gigi yang bersangkutan 

↔ = Kode untuk diastema bukan karena pencabutan 

Ditulis disamping daerah yang bersangkutan pada 

aspek oklusal 

A=Anomali�ditulisdisampingaspekoklusalgigi 
ybsAT/AB = AT �  kode atrisi, AB �  kode 

abrasi 
Ditulis disamping gigi ybs pada aspek oklusal 
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 d. Oklusi Ditulis ada atau tidak ada 

Oklusi dikatakan ada bila terdapat minimal 3 titik kontak RA 

dan RB : 2 titik di posterior, 1 titik di anterior 

1. Oklusi statik : ditulis kode gigi yang terkait, dengan 

nomenklatur WHO 

Contoh : hubungan gigi posterior (cusp to marginal 

ridge) : 

Sisi kiri : 15, 16, 17 dengan 45, 46, 47 

Sisi kanan : ---- 

2. Oklusi dinamik : cukup jelas 

 e. Gangguan 
oklusi 

Ditulis gangguan oklusi yang mana (bila ada) 

 f. Vestibulum Diukur dengan kaca mulut no 4 (posisi tegak), dari dasar/batas 

mukiosa bergerak sampai puncak ridge pada daerah tak 

bergigi 

Disebut : dalam � bila > ½ tinggi kaca mulut no 4 

dangkal � bila < ½ tinggi kaca mulut no 4 

 g. Frenulum Yang dilihat perlekatan frenulum terhadap puncak ridge 

Tinggi = mendekati puncak ridge 

Rendah = menjauhi puncak ridge 

Yang dicatat semua frenulum yang akan dilewati oleh basis 

gigi tiruan 

 h. Bentuk insisif 
pertama atas 

Dicatat, baik akan diganti maupun tidak 

 i. Relasi ridge / 
gigi 

Transversa : 

Cara memeriksa pasien : 

a. Bila pasien masih ada oklusi � dioklusikan 

b. Bilapasienedentulous�  pxmenutupmulut kira-kira 

seperti posisi tinggi gigit atau posisi rest oklusi 

c. Yang dilihat adalah : sudut dalam yang terbentuk oleh 

garis yang menghubungkan puncak ridge atau central 

fossa gigi pada RA dan RB, dengan garis horisontal 

(garis yang tegak lurus dgn garis median wajah) 

Depan : cukup jelas 
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 j. Bentuk ridge Dicatat bentuk ridge daerah yang tak bergigi, tidak ada sisa 

akar 

 k. Bentuk dalam 
palatum 

Bentuk palatum dalam penampang melintang 

 l. Torus palatinus Besar : - bila diperkirakan perlu dioperasi 

• bila meluas sampai AH line, bila menonjol dan 

ber-undercut 

 m. Torus 
mandibularis 

Terletak di regio P1 dan P2 bawah, sebelah lingual 

 n. Tuber maxilla Dicatat bila diperkirakan basis denture akan dibuat meliputi 

daerah tersebut 

Dicatat hanya bila tidak ada gigi atau sisa akar 

 o. Exostosis Dicatat hanya pada regio yang tidak bergigi (pasca 

pencabutan) 

 p. Retro 
mylohyoid 

Diukur dgn kaca mulut no 4, dari perlekatan m.mylohyoid 

sampai puncak ridge regio molar RB 

 
III. KAJIAN RADIOGRAFI GELIGI 

Tulis elemen gigi atau region yang difoto, kemudian dijelaskan semua yang terlihat 

dalam Ro” foto tsb (bukan diagnosa) 

Contoh : 

46 : pelebaran periodontal membrane sebelah distal sampai ½ panjang akar 

Regio 41, 42 : resorbsi alveolar ridge 

IV. LAIN-LAIN 

Semua yang perlu dicatat selain yang telah ada 

Contoh : Flabby tissue, Post operasi odontektomi, dll 

V. DIAGNOSIS 

Ditulis dari yang terberat. 

Misal : Edentulous ridge RA dan RB 

gigi hilang 11, 13,16, 36, 37, 45 

12 : Pulpitis Irreversible 

32 : Goyang 3o 

Gingivitis marginalis kronis karena karang gigi regio 21, 22, 23 

VI. RENCANA PERAWATAN 

A. Rencana Perawatan Pendahuluan 
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1. Penetapan Gigit Pendahuluan : adalah penetapan gigit yang dilakukan pada 

kasus yag masih mempunyai tinggi gigit. Dan salah satu / lebih dari gigi2 

tersebut direncanakan akan dilakukan pencabutan, sehingga diperkirakan akan 

kehilangan tinggi gigtnya. 

Bila ada, harus dilakukan penetakan RA&RB, dan dilakukan penetapan gigit 

2 – 6 : Bila ada gigi yang akan dirawat di bidang tersebut, maka ditulis : 

Contoh : Pro perawatan endodonsia pada gigi 11 

Pro pembersihan karang gigi region 21, 22, 23 

Pro pencabutan gigi 36, 37 

Oklusal grinding pada 26,27 

B. Macam Gigi Tiruan 

Ditulis sesuai dengan rencana gigi tiruan yang akan dibuat pada masing-masing 

rahang 

C. Persiapan Gigi 

Ditulis tindakan apa yang perlu dilakukan sebagai persiapan sebelum pembuatan 

gigi tiruan 

Contoh : 

§ Pengasahan/preparasi oklusal rest seat pada mesial 36; distal 47, dst 

§ Slicing distal 45 / preparasi lintas klamer pada 45 

§ Penetapan gigit pendahuluan 

D. Rancangan Gigi Tiruan Tetap 

§ Desain gigi tiruan yang akan dibuat digambar dan dibuat : 

Warna biru : logam 

Batas merah : porcelain 

Arsir biru : pontik 

Lambang : 

§ Macam GTT, contoh : fixed fixed bridge pada 21, 22, 23 

• Retainer : 21 : Porcelain fused to metal 

23 : Porcelain fused to metal 

• Pontik : Ridge lap pontik 

• Bahan : Logam : chrom-cobalt Pelapis : porcelain 

Ciri dan warna gigi 

• Warna : Vita Lumin Vacuum, no A2 incisal 

no A3 cervical 
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• Ciri : Incisal abrasi; seperti dipangur 
 

E. Rancangan Gigi Tiruan Lepasan 

§ Desain gigi tiruan yang akan dibuat digambar dan dibuat : 

Gigi hilang diganti : diarsir biru 

Gigi hilang tidak diganti : disilang biru 

Batas basis : warna merah 

Klamer : warna hijau 

§ Disamping gambar diberi penjelasan, 

§ Contoh : 

RA : Full denture / GTL 

Basis akrilik 

Anasir gigi porselen 

RB : Partial Denture / GTSL Klas I Kennedy 

Basis akrilik 

Anasir gigi 36, 37, 45, 46, 47 
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BAB II 

GIGI TIRUAN LEPASAN 
 

Tahap-tahap berikut dapat dimulai setelah Indikasi Perawatan selesai dilakukan dan 

disetujui instruktur 

1. PERSIAPAN 

♣ Semua perawatan pendahuluan telah dilakukan, misalnya penetapan gigit 

pendahuluan, bidang pengawet gigi, periodonsia, Prostodonsia Klinik, 

orthodonsia, penyesuaian oklusi. 

♣ Tahap persiapan gigi : pembuatan rest seat, preparasi daerah proksimal, recontour 

dan occlusal adjusment 

2. CETAK ANATOMIS 

♣ Mencetak rahang setelah semua tahap perawatan pendahuluan dan persiapan selesai 

dilakukan. 

♣ Pembuatan model anatomis perlu dilakukan untuk pembuatan individual tray 

♣ Pada kasus yang tidak membutuhkan individual tray, tidak perlu dilakukan cetak 

anatomis, langsung cetak fungsional 

 
3. OUTLINE INDIVIDUAL TRAY 

♣ Membuat outline gigi tiruan pada batas mukosa bergerak – tak bergerak dari RA 

dan RB pada daerah edentulous ridge 

♣ Menggambar outline individual tray untuk pembuatan spacer malam dan 

penempatan stopper sesuai kebutuhan 

♣ Outline individual tray berada under extended 2mm dari outline gigi tiruan. 

♣ Pada tahapan ini juga dibuat gambar untuk penempatan stopper sesuai kebutuhan. 

♣ Stoper RA daerah Caninus dan Molar1 lebih kearah labial/bukal, dan pada RB pada 

daerah Caninus dan Molar 1 lebih kerah lingual 

 
4. SPACER MALAM 

♣ Membuat spacer malam sesuai outline yang telah dibuat. 

♣ Satu lembar malam merah dilunakkan, ditekan pada model yang sudah dibasahiair 

dan disesuaikan dengan outline yang sudah dibuat 

♣ Daerah stopper dilubangi 
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5. PASANG COBA INDIVIDUAL TRAY 

♣ Individual tray dicobakan pada penderita, cek tepi individual tray, harus under 

extended 2mm dari batas mukosa bergerak dan tak bergerak 

♣ Apabila tepi individual tray masih terlalu tinggi, mengenai mukosa bergerak, atau 

over extended, maka tepi individual tray dikurangi 

♣ Sebaliknya apabila tepi individual tray terlalu rendah, jauh di atas batas mukosa 

bergerak tak bergerak, maka tepi individual tray harus ditambah agar moulding 

mendapatkan hasil maksimal. 

♣ Daerah frenulum harus bebas, tidak boleh tertutup individual tray, dibentuk sesuai 

bentuk frenulum 

♣ Tepi indvidual tray yang tajam harus dihaluskan 
 
 

6. BORDER MOULDING (OPEN METHODE) 

Dalam masa pandemi, dilakukan dengan melakukan pada model kerja namun 

terlebih dahulu menyelesaikan diskusi dengan DPJP. 

♣ Sebelum melakukan border moulding, malam merah disekeliling tepi individual 

tray dikurangi 2mm untuk tempat bahan moulding 

♣ Dilakukan per tahap, dimulai pada RA regio anterior, dilanjutkan ke sisi bukal 

posterior kiri dan kanan. Dilanjutkan pada RB regio anterior, lalu ke sisi bukal 

posterior kiri dan kanan 

♣ Gerakan border moulding dilakukan “muscle trimming” 

♣ Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah membuang seluruh malam merah 

yang masih terdapat pada sendok cetak dan membuat lubang pada individual tray 

sebagai retensi bahan cetak, sebelum dilakukan pencetakan. 

 
7. CETAK FUNGSIONAL 

Cetak Fungsional ini ada 2, yaitu cetak fungsional dengan alginat dan cetak fungsional 

dengan bahan elastomer. 

♣ Cetak fungsional dengan alginat, apabila tidak menggunakan individual tray 

model kerja cukup dicetak dengan menggunakan alginat. Jadi bila persiapan sudah 

selesai dilakukan dapat langsung mencetak fungsional dengan menggunakan 

alginat. Pada kasus tooth borne dengan saddle pendek tidak perlu menggunakan 
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individual tray dan border moulding. Pengisian hasil cetakan dilakukan segera 

sesudah pencetakan. 

♣ Cetak fungsional dengan bahan elastomer merupakan tahapan lanjutan setelah 

border moulding selesai dilakukan. Pengisian gips keras dapat dilakukan ± 30 menit 

sesudah pencetakan. 

 
8. MODEL KERJA 

♣ Model kerja dibuat dari bahan gips type III (gips keras) dan diberi basis dengan 

bahan yang sama 

♣ Model kerja yang didapatkan dari hasil pencetakan bahan elastomer sebelum diisi 

dengan gips keras, 

♣ Kemudian hasil cetakan tersebut diisi dengan gips keras 

♣ Setelah setting, bila ada kelebihan hasil cetakan bisa dilakukan trimming 

♣ Perlu pembuatan 3 cekungan pada model kerja 
 
 

 

8. SURVEY DAN BLOCK OUT 

Dalam kondisi pandemic (daring), mahasiswa bisa mengerjakan survey 

blockout di Kampus pada saat offline, atau di dental lab (jika kondisi offline 

tidak memungkinkan) dan wajib membuat PPT tentang tahapan survey, 

blockout dan melakukan diskusi dengan DPJP di ruangannya saat itu. 

Pada pasien GTSL, wajib melakukan prosedur survei blockout di dental lab 

atau di kampus. 

♣ SURVEY : 

- Letakkan model pada table alat survey 



35 

 

 

- Atur posisi table alat survey yang disesuaikan dengan arah pemasangan gigi 

tiruan, sejajar dengan gigi-gigi penyangga yang akan dilakukan survey 

- Gerakkan alat survey yang telah diisi dengan ney atau jelenko undercut gauge 

(analyzing rod) yang berfungsi untuk menentukan daerah undercut pada gigi 

penyangga yang diberi klamer maupun tidak atau gigi lain yang sekiranya dapat 

mempunyai daerah undercut yang ekstrim 

 
 

- Setelah didapat daerah undercut, posisi table surveyor difiksir 

- Upright arm yang tadinya diisi jelenko undercut gauge diganti dengan ney atau 

jelenko carbon marker sehingga didapatkan garis lengkung sedikit di bawah 

garis undercut 
 
 

 

♣ BLOCK OUT : 

- agar tidak terjadi plat akrilik yang susah dilepas karena masuk daerah undercut 
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- Blockout dilakukan dengan memberi gips lunak di daerah di yang telah diberi 

tanda/ garis lengkung oleh alat survey 

- Gunakan alat survey yang telah diisi Ney surveyor blade untuk mengurangi 

daerah yang melebihi garis tersebut 

 
 
 

1. GARIS PUNCAK RIDGE DAN GARIS MEDIAN PADA MODEL 

♣ Membuat garis puncak ridge pada model kerja RA dan RB 

♣ Membuat proyeksi garis puncak ridge ke tepi model 

♣ Membuat garis median pada model 
 
 

2. GALENGAN GIGIT 

♣ Terbuat dari malam merah yang terdiri dari lempeng dan galengan gigit 

♣ Lempeng gigit dibuat mengikuti outline gigi tiruan 

♣ Lempeng gigit tidak boleh overextended / melebihi batas mukosa bergerak dan 

tidak bergerak 

♣ Galengan gigit dibuat persis di atas puncak ridge yang telah dibuat garis dengan 

memproyeksikan di tengah lengkung galengan gigit. 

♣ Galengan gigit RA dibuat setinggi 18-20 mm dan RB setinggi retromolar pad 

♣ Galengan dibuat dengan lebar daerah Insicivus 5 mm, caninus 7 mm dan molar 10 

mm. 

♣ Bidang anterior galengan gigit RA dibuat step dengan galengan gigit RB / lebih ke 

anterior 

♣ Untuk menghindari perubahan bentuk sebaiknya direndam dalam air es setiap kali 

pelunakan 

♣ Bidang labial dan bukal galengan gigit tidak boleh melebihi sulcus labial dan bukal 
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11. PENETAPAN GIGIT 

Dalam masa pandemic, Penetapan Gigit dilakukan di phantom (pada saat offline), 

jika kondisi tidak memungkinkan, Penetapan gigit dilakukan dengan membuat PPT 

dan berdiskusi tahapan dengan DPJP. 

Pada kasus GTSL, penetapan gigit dilakukan pada PASIEN. 
 
 

A. Tahapan dalam penetapan gigit Gigi Tiruan Lengkap adalah : 

♣ Menyesuaikan galengan gigit RA di dalam mulut, meliputi : 

a. penyesuaian dengan bibir penderita (estetik) pada saat rest posisi 

• Disesuaikan dengan bibir penderita. 

• Apabila bibir penderita normal, maka tinggi galengan gigit RA yang 

terlihat adalah 2-4mm 

• Apabila bibir penderita hipotonus, maka tinggi galengan gigit RA yang 

terlihat adalah 4-6mm 

• Apabila bibir penderita hipertonus, maka tinggi galengan gigit RA tepat 

pada bibir RA penderita 

b. penyesuaian kontur labial yang memberikan lips support yang baik 

♣ Kesejajaran bidang oklusal RA : : 

• Syarat : 

• arah depan : Bidang Oklusal RA sejajar dengan garis interpupil 

• arah samping : Bidang oklusal RA sejajar bidang champer (tragus- 
alanasi) 

• Menggunakan bantuan tali yang dipasangkan pada daerah meatus acusticus 

externus kiri kearah nasal dihubungkan ke meatus acusticus externus kanan 

untuk memberi tanda bidang champer, dan alat Bite plate sebagai tanda bidang 

oklusal galengan gigit RA 
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♣ Menyesuaikan galengan gigit RB dengan RA sehingga terjadi kontak merata dan 

seimbang 

♣ Menetapkan relasi vertikal atau tinggi gigit 

- Tinggi Gigit / Relasi Vertikal = Tinggi Rest Posisi – Freeway Space 

- Mengukur Tinggi Rest posisi ( Rest Vertical Dimension-RVD ) 

• posisi kepala-tragus-alanasi sejajar lantai 

• buat titik di ujung hidung dan dagu 

• penderita relaks dan melakukan gerakan menelan berkali-kali 

• Setelah melakukan gerakan menelan, Ukur jarak kedua titik (titik pada 

ujung hidung dan dagu) berulang-ulang dan ambil rata-ratanya, mis X 

mm (RVD) 

- Tinggi Gigit / Tinggi vertical / Occlusion Vertical Dimension : 

o OVD mm = RVD mm – Free Way Space (2mm), 

- Masukkan dan oklusikan galengan gigit RA dan RB. 

- Ukur kembali jarak kedua titik (titik pada ujung hidung dan dagu) saat oklusi 

(galengan gigit RA dan RB menempel) 

- Apabila tingginya tidak sesuai dengan Tinggi vertical yang diharapkan , maka 

sesuaikan (tambahakan’kurangi) tinggi galengan gigit RB hingga tingginya 

sama/sesuai 

- Dicek sampai penderita dapat mengucapkan beberapa huruf atau kalimat 

dengan leluasa tanpa hambatan, misal MISSISIPI 
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- Tinggi gigit dianggap benar bila terjadi keseimbangan kontak dan kesejajaran 

bidang posterior galengan gigit RA dan RB 

- Cara ini Merupakan cara Niswonger dan Silverman 
 
 

 
 
 
 

♣ Menetapkan relasi horisontal atau letak gigit 

- penderita diinstruksikan membuka dan menutup mulut berulang kali sampai 

lelah kemudian menutup mulut dan galengan gigit dalam kondisi kontak 

- buat keratan vertikal pada daerah premolar galengan gigit RA-RB 

- kemudian dilakukan lagi gerakan menelan berulang-ulang, bila keratan tidak 

segaris perlu dilakukan koreksi ulang 

- bila sudah tidak ada perubahan buat beberapa garis pada galengan gigit, yaitu : 

• garis median wajah 

� garis senyum, merupakan ukuran 2/3 tinggi gigi anterior 

� garis canine, dibuat dengan menarik garis dari sudut mata bagian 

dalam sampai ke sudut hidung bagian luar, dan diproyeksikan ke 

bidang labial galangan gigit. Garis canine merupakan panduan 

memilih lebar gigi anterior distal C - C 

 
♣ Mencatat relasi sentrik 

- buat cekungan pada RA dan RB pada lokasi yang berhadapan 

- letakkan malam lunak sedikit lebih tebal 
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- lakukan relasi sentrik kembali, kemudian fiksir dengan menggunakan isi staples 

atau bantuan pisau panas 

- bila takut akan terjadi perubahan bentuk rendam dengan air es 
 
 

 
 
 

B. Tahapan dalam penetapan gigit Single Denture adalah : 

♣ Melakukan occlusal adjustmen pada sisa gigi antagonis yang masih ada (bisa 

dengan bantuan alat compensating plate) 

♣ Seperti pada tahapan penyesuaian galengan gigit RA pada kasus GTL 

♣ Oklusikan dengan rahang bawah (dilakukan pengecekan tinggi gigit, dengan 

mengukur jarak dagu dan hidung dikurangi free way space. Seperti tahapan 

penetapan gigit GTL). 

♣ Sesuaikan galengan gigit RB sehingga dapat kontak dengan baik serta seimbang 

kanan dan kiri. 

 
C. Tahapan dalam penetapan gigit Gigi Tiruan Sebagian Lepasan adalah 

♣ Pada kasus tinggi gigit tetap 

- salah satu galengan gigit dimasukkan ke dalam mulut hingga ada kontak antara 

galengan dan gigi lawan 

- catat kontak antara gigi lawan yang dapat dipakai sebagai panduan oklusi 

- masukkan galengan gigit lain dengan mengurangi galengan yang berkontak 

dengan galengan lawan tetapi tidak dengan gigi lawan hingga didapatkan 

kontak yang sama dengan gigi yang dipakai sebagai panduan oklusi 

♣ Pada kasus tinggi gigit berubah 

- cari tinggi gigit yang benar dengan cara Nisswonger 
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- galengan gigit dimasukkan ke dalam mulut, kemudian penderita diinstruksikan 

untuk oklusi, ukur dan sesuaikan dengan hasil tinggi gigit cara Nisswonger dan 

silverman 

 
12. PEMASANGAN DI ARTIKULATOR 

Dalam masa pandemic (untuk kasus GTL), pemasangan articulator dilakukan dengan 
cara, 

1. menaruh gal.gigit RA pada oklusal plane dengan menyesuaikan garis 

median, bidang horizontal dan kemudian menanam dengan gips pada RA. 

2. Setelah sesuai, oklusal plane dilepas, gal gigit RB disatukan dengan RA 

dengan staples, articulator dibalik dan diberi tali/karet agar tidak ekspansi 

3. Penanaman dengan gips untuk model RB 
 
 

♣ bidang oklusal galengan gigit dibuat berimpit dengan bidang oklusal artikulator 

dengan bantuan karet gelang dan sebidang dengan pin horisontal 

♣ pin horisontal menyentuh titik potong garis median dan bidang oklusal 

♣ garis median galengan gigit dan atau model dibuat berimpit dengan garis median 

artikulator 

♣ model kerja dan galengan difiksir pada artikulator dengan bahan gips lunak 
 
 

13. KLAMER (dilakukan di dental lab) 

♣ Pembuatan klamer dilakukan pada pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan 
 
 

14. PENYUSUNAN GIGI (bisa dilakukan mandiri maupun di dental lab) 

♣ Prinsip penyusunan gigi adalah : 

• Terletak pada puncak ridge 

• Dapat memenuhi fungsi kunyah, fungsi estetik, fungsi bicara dan comfort 

♣ Penyusunan gigi anterior, didasarkan pada 

• Incisivus 1 sesuai bentuk muka 

• inklinasi gigi 

• jenis kelamin dan keinginan penderita 

• menunjang retensi GTL 
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RAHANG ATAS 
 
 

1 2 3 1 2 3 
 
 

RAHANG BAWAH 
 
 

 
 

♣ Penyusunan gigi posterior, didasarkan pada 

• Kondisi fungsional (membantu retensi, estetik, mengunyah makanan dan 
comfort) 

• Panduan terletak pada gigi atas, oleh karena itu penyusunan gigi atas lebih 

dahulu dibanding bawah. 
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• Tempat kedudukan cusp palatinal gigi posterior atas adalah garis yang melalui 

puncak retromolar pad ke depan sepanjang crest dari ridge bawah 
Tempat kedudukan 
fissure posterior bawah 
dan cusp palatinal atas 

 
 
 
 
 
 
 

• Sagital compensating curve of Spee 
 

• Transversal compensating curve of Monson 

 
 
 
 

♣ Periksa oklusi pada saat Oklusi Sentris 
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♣ Periksa oklusi pada saat Oklusi Eksentris (Lateral excursions dan 

Protrusive excursions) 

 
♣ Pada Balanced Occlusion : 

•  Working side  and Balancing side contacts pada saat lateral 
excursions 

  
 
 

• Anterior and Posterior contact pada saat protrusive excursions. 
 
 

 

15. MENCOBA GIGI 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien dan 

berdiskusi dengan DPJP 

♣ Fungsi : menyesuaikan dengan kondisi rongga mulut (posisi rahang dan mukosa) 

♣ Dilakukan bertahap, gigi anterior terlebih dahulu baru gigi posterior 
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16. COUNTURING 

Pada tahapan ini ada 2 tahap, yaitu 

♣ Counturing awal, dilakukan bersamaan langsung pada waktu penyusunan gigi yang 

berfungsi untuk melihat kondisi sayap gigi tiruan yang berpengaruh pada estetik 

dan stabilitas gigi tiruan 

♣ Counturing akhir, dilakukan saat gigi siap dilakukan packing akrilik. Pada tahapan 

ini galengan gigit yang kebanyakan sudah berubah bentuk diperbaiki lagi sesuai 

dengan perubahan yang terjadi di dalam rongga mulut. 

Perhatikan batas mukosa bergerak tak bergerak karena hal ini merupakan hal yang 

mempengaruhi retensi gigi apabila telah menjadi akrilik 

 
 

17. POST DAM dan RELIEF CHAMBER 

POST DAM 

♣ Membuat kerokan dari hamular notch kanan sampai kiri sepanjang fibrating line 

dimana pada daerah fovea palatina pengerokan dilakukan ± 2 mm lebih ke anterior 

♣ Dalamnya post dam sama dengan ketebalan mukosa daerah tersebut 

♣ Pengerokan dilakukan pada model kerja sebelum pengisian kuvet dengan akrilik. 
 
 

RELIEF CHAMBER 

♣ Daerah yang direlief adalah papilla incivus dan torus palatinus. 

♣ Dibuat dengan menempatkan tin foil setebal kira-kira sama dengan perbedaan 

mukosa (2-3 lembar) 

 
18. GIGI TIRUAN AKRILIK PADA MODEL KERJA 

♣ Merupakan tahapan dimana telah dilakukan packing dan processing akrilik, dimana 

akrilik masih menyatu pada model kerja. 

 
19. REMOUNTING I 

♣ Remounting I, dilakukan setelah GT dan model kerja dikeluarkan dari kuvet 

♣ Cara melakukan : 

o Model kerja & GT dikeluarkan dari kuvet dan dibersihkan 
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o Pasang kembali pada artikulator sesuai dengan 3 cekungan pada basis 
model kerja ( kunci index) 

o Fixir dengan malam perekat 
o Perhatikan pin-vertikal artikulator : 

§ Bila pin vertikal tepat pada posisinya (menempel pada table), tidak 

perlu Selective Grinding I 

§ Bila pin vertikal terangkat dari table, perlu dilakukan Selective 

Grinding I 

 
20. SELECTIVE GRINDING I 

♣ Koreksi Oklusi, dilakukan bila pin vertikal terangkat / tidak menyentuh 

insisal table pada saat oklusi 

♣ Tujuan : memperbaiki oklusi dan dimensi vertikal 

♣ Cara : 

• Tempatkan kertas artikulasi / articulating paper di permukaan oklusal gigi 

• Gerakkan artikulator dengan gerakan oklusi yaitu membuka danmenutup 

mulut 

• Buka articulating paper, cek daerah yang terdapat spot tebal � 

menunjukkan kontak prematur ( Gb A) 

• Asah bagian spot anasir gigi tersebut atau pada gigi antagonisnya 

• Selective grinding I dinyatakan selesai jika pin vertical telah menyentuh 

incisal table, dan spot merata (Gb B) 

 
♣ Ketentuan pengasahan spot pada anasir gigi 

o Memperdalam fossa 
o Memindahkan sentral fossa 
o Memperluas fossa 
o Mengurangi bidang miring : cusp lingual RA dan atau RB 
o Mengurangi bidang miring : cusp bukal RA dan atau RB 
o Mengurangi bidang palatal 
o Tinggi cusp tidak dikurangi 
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21. REMOUNT JIG 

Dalam masa pandemic, dilakukan setelah melakukan tahapan IMR 

♣ Gigi tiruan RB dan model dilepas dari dasar articulator 

♣ Letakkan adonan gips pada dasar artikulator ± setinggi permukaan bidang oklusal 

gigi tiruan RA, ratakan permukaannya 

♣ Katupkan lengan atas artikulator sampai bidang oklusal dan insisal gigi tiruan RA 

tertutup gips ± 2 mm 

♣ Jig mengeras, gigi tiruan RA dan model dilepas, selanjutnya gigi tiruan RA dan RB 

dipoles 

 
22. PEMULASAN AWAL 

♣ Pemulasan awal perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam 

mulut untuk tahapan lebih lanjut 

♣ Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah : 

1. Gigi Tiruan 

o Tidak boleh ada bagian yang porus 
o Tidak boleh ada bagian yang kasar, tajam ataupun bintil-bintil di permukaan 

dalam gigi tiruan yang menghadap mukosa 

o Kontur gingiva termasuk daerah servikal tetap dipertahankan bentuknya dan 
bersih dari sisa gips 

o Sayap gigi tiruan (denture flange) dibuat cekung supaya dapat menempel 
pada mukosa 

o Apabila ada daerah yang perlu direlief, sebaiknya direlief terlebih dahulu 
2. Penderita 

o Keadaan mukosa intra oral terutama basal seat harus sehat, jika ada kelainan 
harus disembuhkan terlebih dahulu 

   A     B  
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21. INTERMAXILLARY RELATION RECORD : 

Catatan hubungan antara permukaan oklusal gigi tiruan RA dan RB dalam 

mulut penderita 

♣ Penderita dilatih untuk melakukan oklusi sentrik yang benar 

♣ Bentuk bahan recording setebal ± 2 mm, letakkan pada permukaan oklusal gigi 

posterior RB kanan kiri 

♣ Penderita dibantu melakukan oklusi sentrik, tapi tidak sampai kontak, kira- 

kira berjarak 2 mm 

♣ Pertahankan posisi tsb sampai bahan recording mengeras 

♣ Keluarkan GT RA dan RB bersama bahan recordingnya dari dalam mulut 

Dalam masa pandemic, dilakukan di dalam articulator, dengan pin vertical 

diturunkan sebanyak 2mm dan ditandai. 

 
24. REMOUNTING II 

♣ Remounting II dilakukan setelah interocclusal record 

o Pasang GT RA pada remount jig, fixir dengan malam perekat 
o Remounting GT RA pada lengan atas artikulator dengan gips 
o Remount jig dibongkar 
o GT RB & record dilekatkan pada GT RA dengan malam perekat 
o Pin vertikal dinaikkan ± 1-2 mm 
o GT RB diremounting dengan gips pada dasar artikulator 
o Record diambil, sehingga gigi geligi kontak 

 

25. SELECTIVE GRINDING II 

♣ Tujuan : 

• Memperbaiki oklusi sentries 

• Memperbaiki oklusi eksentris (sisi kerja – Working Side dan sisi 

keseimbangan – Balancing Side) 

♣ Cara : 

• Letakkan kertas artikulasi di atas bidang oklusal kanan dan kiri 

• Lakukan gerakan eksentrik (Ke kanan & kiri) 

• PRINSIP SELECTIVE GRINDING II : 
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• sisi kerja, diasah sesuai hukum Buccal Upper Lingual Lower 

(BULL) 

• sisi keseimbangan diasah sesuai hukum anti BULL 

• ERROR PADA OKLUSI SENTRIK 

1. Gigi RA & RB terlalu tinggi 

• Mengurangi/memperdalam fossa 

• Tinggi cusp TIDAK BOLEH dikurangi/ CUSP TIP tidak 
boleh diasah 

2. Relasi hampir CUSP to CUSP 

• Megurangi bidang miring (BULL) ( Cusp Bukal RB, Cusp 

Palatal RA) 

• Memindahkan Central Fossa 

• Memperdalam Fossa 

• TINGGI CUSP TIDAK DIKURANGI 

• ERROR PADA SISI KERJA 

1. Arah Buko Palatal : 

• Dari Fossa sentral ke Cusp bukal RA 

• Dari Fossa sentral ke Cusp Lingual RB 

• Fossa tidak diperdalam 

2. Arah Mesio-Distal 

• Bidang miring mesial RA/RB 

• Bidang miring distal RA/RB 

• Fossa tidak diperdalam 

• ERROR PADA SISI KESEIMBANGAN 

1. Sisi Keseimbangan Kontak Berat- Sisi Kerja Tidak Kontak 

• Dari Fossa sentral ke cusp Bukal RB 

• Dimensi vertikal turun sampai SISI KERJA kontak 

2. Sisi Keseimbangan Tidak Kontak- Sisi Kerja Kontak Berat 

• Cusp Bukal RA pada sisi kerja 

• Cusp Lingual RB pada sisi kerja 

• SELECTIVE GRINDING PADA GIGI ANTERIOR 
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1. Koreksi dengan melakukan gerakan Protrusive -� apabila terjadi 

spot pada bidang palatinal atas dan insisal bawah dan terdapat 

peninggian pin 

2. Cara : mengasah bidang palatal RA dan insisal RB 
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26. PENGASAHAN SELEKTIF DALAM MULUT 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien dan 

berdiskusi dengan DPJP. Kecuali pada GTSL pasien, maka dilakukan secara langsung. 

♣ Dilakukan pada kasus Single Denture dan gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) 

♣ Merupakan penyesuaian oklusi dan artikulasi di dalam rongga mulut 

♣ Pengasahan yang dilakukan tetap tidak boleh mengurangi tinggi cusp 
 
 

27. PASANG PERCOBAAN 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien dan 

berdiskusi dengan DPJP. Kecuali pada GTSL pasien, maka dilakukan secara langsung. 

♣ Sebelum dilakukan pemasangan akhir yang sesungguhnya, gigi tiruan terlebih 

dahulu dicobakan kepada penderita.satu per satu, mulai dari rahang atas (RA) 

♣ Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah : 

o Denture outline atau denture border, apabila : 
§ over extention, perlu pengurangan panjang sayap 

§ under extention, perlu diperhatikan lebih lanjut, apakag perlu relining 

atau dibiarkan. 

Kedua hal ini berkaitan dengan retensi gigi tiruan 

o Retensi dan stabilitas, perlu uji karenanya 
§ Retensi, diuji dengan memberikan tarikan arah vertikal 

§ Stabilitas, diuji dengan memberikan tekanan pada masing –masing sisi 

oklusi dan daerah incisivus 

 
28. PEMOLESAN AKHIR 

♣ Tahapan ini dilakukan sebelum pemasangan akhir dari gigi tiruan 

♣ Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah : 

o Pemolesan dilakukan sampai halus dan mengkilap 
o Pengecekan ulang pada gigi tiruan apabila masih ada daerah yang tajam, 

kasar ataupun bintil-bintil di seluruh permukaan gigi tiruan baik permukaan 
dalam yang menghadap mukosa intra oral maupun permukaan luar. Hal ini 
dapat diketahui dengan perabaan ibu jari atau telunjuk. 
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29. PEMASANGAN (INSERSI) 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien dan 

berdiskusi dengan DPJP. Kecuali pada GTSL pasien, maka dilakukan secara langsung. 

♣ Sebelum dilakukan pemasangan terlebih dahulu harus mempersiapkan penderita, 

yaitu : 

o Pada penderita yang telah memakai gigi tiruan, gigi tiruan lama harus 
ditanggalkan dahulu sedikitnya 24 jam sebelum gigi tiruan baru dipakai 

o Penderita diberi penjelasan untuk mematuhi instruksi operator dan tidak 
memperhatikan komentar orang lain 

 

♣ Setelah pemasangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

o Oklusi sentrik, bila sudah baik bisa dipasang, namun bila dirasa belum 
harmonis perlu dilakukan record dan remounting ulang untuk dilakukan 
selective grinding lagi 

o Estetik dan penampilan (appearance) penderita 
o Test phonetik 

 

30. KONTROL 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien dan 

berdiskusi dengan DPJP. Kecuali pada GTSL pasien, maka dilakukan secara langsung. 

♣ Setelah pemasangan akhir penderita diwajibkan untuk kontrol 

♣ Waktu kontrol GTL 

o Kontrol I , 24 jam setelah pemasangan 
o Kontrol II, 3 hari setelah kontrol I 
o Kontrol III, 7 hari setelah kontrol II 

Waktu kontrol GTSL : 

o Kontrol II, 3 hari setelah kontrol I 
o Kontrol III, 7 hari setelah kontrol II 

♣ Kontrol yang dilakukan sebanyak 3 x untuk gigi tiruan lengkap dan 2 x untuk gigi 

tiruan sebagian lepasan 
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TAHAPAN KERJA RELINING 
 
 

A. METODE LANGSUNG : 

1. KASUS UNDER EXTENDED : a. LOKAL 

b. MENYELURUH (PER REGIO) 

♣ Cek oklusi kalau perlu dibuat catatan gigit 

♣ Mukosa pada daerah under extended diulasi vaselin steril 

♣ Tepi gigi tiruan yang under extended dikasari 

♣ Dibuat adonan resin akrilik repair material 

♣ Adonan diletakkan pada bagian tepi gigi tiruan yang telah dikasari (bahan 

adonan jangan sampai overlap ke arah permukaan dalam) 

♣ Gigi tiruan yang telah diberi adonan resin akrilik dimasukkan ke dlm mulut 

penderita, kemudian penderita diinstruksikan untuk oklusi 

♣ Penderita melakukan muscle trimming sendiri. Gigi tiruan dikeluarkan dan 

dikoreksi 

♣ Bahan yang overlap ke permukaan dalam dihilangkan, diulasi liquid, 

dimasukkan kembali, kemudian dikeluarkan direndam dlm air sampai setting 

♣ Gigi tiruan dipulas, kemudian insersi 
 
 

2. KASUS PERMUKAAN DALAM GIGI TIRUAN YANG KURANG AKURAT 

♣ Permukaan dalam gigi tiruan dikasari 

♣ Mukosa diulasi vaselin steril 

♣ Dibuat adonan resin akrilik repair material agak encer diletakkan pada 

permukaan dalam gigi tiruan 

♣ Dimasukkan ke dalam mulut, penderita diinstruksikan untuk oklusi. Ditunggu 

sesaat sampai adonan resin akrilik mendekati setting, kemudian gigi tiruan 

dikeluarkan 

♣ Gigi tiruan diperiksa, bila permukaan dalam telah rata, gigi tiruan dimasukkan 

ke dalam air panas untuk menghilangkan monomer sisa 

♣ Tepi gigi tiruan dipulas, insersi 
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B. METODE TAK LANGSUNG 

KASUS UNDER EXTENDED 

♣ Dilakukan border moulding dengan compound pada daerah under extended 

♣ Daerah permukaan dalam gigi tiruan yang retensi diberi kapas basah, kemudian 

diisi adonan gips keras. Setelah setting, gigi tiruan dilepas dan diamati daerah yang 

compoundnya tebal. 

♣ Compound dilepas dan gigi tiruan dikasari. 

♣ Model dari gips keras tersebut diberi bahan separasi. 

♣ Buat adonan self curing acrylic dan diletakkan pada daerah gigi tiruan yang telah 

dikasari. 

♣ Bentuk dan ratakan. Kemudian dimasukkan ke dalam air. Hal ini dilakukan 

berulang-ulang sampai tercapai bentuk yang diinginkan dan adonan acrylicsetting. 

♣ Pulas hingga halus. 

♣ Insersi 
 
 

Dalam masa pandemic, bisa dikerjakan dengan bantuan dental laboratorium 
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BAB III 

GIGI TIRUAN CEKAT 
 

Dalam masa pandemic, pekerjaan GTC dilakukan dengan menggunakan phantom 

GTC 

TAHAPAN PEKERJAAN PEMBUATAN GIGI TIRUAN CEKAT 

Tahap-tahap berikut dapat dimulai setelah Indikasi Perawatan selesai 

dilakukan dan disetujui instruktur 

1. PERSIAPAN 

v Semua perawatan pendahuluan telah dilakukan, misalnya penetapan gigit 

pendahuluan, bidang pengawet gigi, periodonsia, Prostodonsia Klinik, 

orthodonsia, penyesuaian oklusi. 

v Tahap persiapan gigi : recontour dan occlusal adjustment 
 
 

2. CETAK ANATOMIS 

v Mencetak rahang setelah semua tahap perawatan pendahuluan dan persiapan 

selesai dilakukan, 

v Pembuatan model anatomis perlu dilakukan untuk persiapan pembuatan 

individual tray dan model study 

v Pada kasus yang tidak membutuhkan individual tray, tidak perlu dilakukan 

cetak anatomis, langsung cetak fungsional 

1. PREPARASI GIGI PENYANGGA 

Ø Bentuk anatomi gigi asli harus masih tampak 

Ø Preparasi menggunakan high speed diamond bur dengan semprotan air 

Ø Perhatikan arah pasang GTJ nantinya 

Ø Setelah melakukan preparasi, pada kunjungan itu juga harus dipasang 

mahkota, sementara, Olek karena itu mahkota sementara perlu dipersiapkan 

terlebih dahulu (indirect), atau dapat dibuat langsung (direct). 

Ø Pengambilan untuk porcelain fused to metal ± 1-1,5 m 

Ø Pengambilan untuk logam tuang Full cast crown ± 0,5 —1 mm 

Ø Pada gigi yang masih vital, sebelum preparasi kadang kadang perlu dilakukan 

anestesi 
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A. Pengasahan Bidang Bukal / Labial 
 
 

Ø Buat guide untuk membatasi pengasahan 

Ø Pengasahan menggunakan bullet nose diamond bur atau tapered fissure 

diamond bur yang berujung datar. 

Ø Garis servikal dapat berupa : 

o shoulder bila facing akrilik kontak langsung dengan gigi 
o chamfer bila facing akrilik kontak langsung dengan logam 

Ø Digunakan tapered round end diamond bur 

Ø Membuat panduan preparasi untuk menentukan seberapa banyak yang akan 

diasah dengan cars membuat beberapa keratan menggunakan flat end tapered 

fissure diamond bur diameter tertentu. 

Ø Setelah itu pengasahan dilakukan dengan dengan menggerakkan bur ke mesial 

dan distal 

Ø Daerah 1/3 oklusal diasah membentuk sudut 45⁰ dengan sumbu gigi 

Ø Daerah 2/3 servikal diasah sejajar / tegak atau membentuk sudut kemiringan 

30 (mengingat arah pasang mahkota) 

Ø Menghilangkan keliling terbesar gigi dan semua undercut 

Ø Pada gigi anterior preparasi bidang labial dibagi menjadi 2 bagian oleh karena 
curvature insisal yaitu : 
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oPada ½ bagian servikal sejajar sumbu gigi 
o Pada ½ bagian insisal sesuai labial guide, kedalaman preparasi sama dari 

gingival ke insisal. 
 

 
 

B. Pengasahan Bidang Proksimal Mesial / Distal : 

Ø Bebaskan bidang kontak dengan menggunakan long thin chamfer diamond 

bur 

Ø Setelah bebas kontak, pergunakan long head diamond fissure cylindris flat 
end dengan diameter yang lebih tebal untuk pengasahan bidang mesial dan 
distal dengan gerakan yang konstan dan tanpa tekanan (bidang mesial sejajar 
dengan distal). 

Ø Jangan ada batas berupa garis atau sudut yang tajam pada peralihan bidang 
labial/bukal kearah proksimal 

Ø Garis servikal berupa chamfer setinggi tepi gingival serta mengikuti bentuk 
interdental papil. 

Ø Pengasahan digerakkan dari arah bukal kelingual dan sebaliknya dengan 

gerakan yang konstan dan tanpa tekanan sehingga kontak proksimal bebas dan 

diperoleh kesejajaran bidang preparasi 

Ø Pengasahan mengikuti bentuk dan tinggi interdental papil dan garis servikal 

berupa "chamfer" 
 
 

 
 
 
 

Gambar 5 : A. sudut pengasahan bidang gigi molar untuk restorasi Full Cast Crown 

B. mahkota klinis rendah bidang aksial dibuat // 
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C. mahkota klinis tinggi bidang aksial miring 30 
 

C. Pengasahan Bidang Palatal 

- Pengasahan pada gigi premolar menggunakan : bullet nose diamond bur 
sekaligus dapat membentuk chamfer di bagian servikal. Sedangkan pada gigi 
anterior pengasahan dapat menggunakan : football shape diamond atau pear 
shape diamond bur . 

- Pemakaian bur tersebut diatas untuk preparasi menyesuaikan bentuk anatomi 
gigi anterior yang mempunyai cingulum. 

 

 
 

D. Pengasahan Bidang Oklusal/Insisal : 
 
 

 

Ø Pengasahan bidang oklusal ini baik untuk gigi anterior dan posterior 

menggunakan fissured tapered bur. 

 
Ø Pengasahan mengikuti bentuk anatomi oklusal gigi, serta relasi dengan gigi 

antagonis 

Ø Untuk melihat cukup tidaknya preparasi dapat digunakan lempeng malam 

merah atau articulating paper (lipat 8-10 kali), bahan cetak heavy body, 

kemudian rahang digerakkan ke posisi sentris/protrusif/lateral, bila terjadi 

spot dilakukan pengasahan. 

- Preparasi mengikuti bentuk anatomi gigi 

- Pengasahan bidang oklusal setebal 1,5 – 2 mm. 
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- Preparasi insisal gigi anterior perlu dibuat kemiringan kearah lingual / palatal 

sekitar 450 . 

- Oklusi di cek seperti pada pembuatan mahkota tuangan penuh. 
 
 

E. PENYELESAIAN TAHAP AKHIR PREPARASI : 

Ø Semua sudut yang tajam dibulatkan serta permukaan gigi dihaluskan dengan 
finishing diamond, tungsten carbide bur ( 12 fluted ), sand rubber atau paper 
disc yang diulasi vaselin. 

 
Ø Sebaiknya pada gigi yang masih vital setelah preparasi seluruh permukaan 

gigi diulasi dengan varnish untuk menutup tubuli dentin yang terbuka. 
 

Ø Gingival margin mahkota tuang dan mahkota porselen taut logam berupa 

"chamfer" 

Ø Chamfer terletak di gingival margin atau masuk ke dalam saku gusi sekitar 

0,5 mm tergantung kesehatan jaringan gingiva 

Ø Untuk gigi anterior preparasi hingga masuk saku gusi ® esetik 

Ø Untuk gigi posterior preparasi cukup sampai gingival margin ® kebersihan 

dan kesehatan jaringan periodontal 

Ø Seluruh keliling chamfer pada servikal gigi merupakan satu kesatuan berupa 

lingkaran, tidak boleh ada step 

Ø Perhatikan bidang axial masing-masing gigi penyangga, perlu diperhatikan 

kesejajaran bidang axial untuk arah pasang GTJ 

Ø Setelah preparasi seluruh permukaan gigi dilapisi dengan varnish untuk 

menutup tubuli dentin yang terbuka. 

Ø Pada mahkota klinis pendek, bisa ditambahkan groove pada daerah proksimal 
 
 

2. PEMBUATAN MAHKOTA SEMENTARA 

Dalam masa pandemic, dikerjakan dengan membuat Jembatan Sementara saja 

(tidak perlu membuat mahkota sementara dan bisa dikerjakan di dental 

laboratorium) 

Direct Tehnique 

v Cetak gigi dengan alginat pada gigi yang akan dibuat abutment bridge dengan 

menggunakan sendok cetak sebagian atau cetak dengan alginat model studi yang 

sudah ada pada daerah yang akan dibuat abutment 
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v Preparasi gigi abutment hingga selesai 

v Mencoba mencocokkan cetakan gigi alginat yang tadi dibuat dengan kondisi yang 

didalam mulut dengan cara mencoba memasukkan cetakan alginat kedalam mulu 

pasien. 

v Dilakukan pengecekan di dalam mulut 

v Olesi permukaan gigi yang sudah dipreparasi sebagai abutment dengan bahan 

separator 

v Isi cetakan alginat dengan adonan akrilik/tempron 

v Buang kelebihan akrilik/tempron dengan menggunakan gunting atau pisau / cutter 

v Bentuk abutment yang sudah jadi dari bahan akrilik/tempron tadi, serta dipoles 

v Akrilik/tempron yang telah terbentuk jangan ditahan terus menerus di dalam mulut 

sampai keras, karena susah dilepas dan dapat merusak jaringan gingiva karena 

panas yang dihasilkan 

Indirect Tehnique 

- Mencetak gigi yang akan dijadikan abutment 

- Dilakukan pengecoran dengan gips tipe III menjadi model kerja 

- Model kerja yang sudah jadi tersebut dicetak ulang dengan alginat dibiarkan tanpa 

diisi gips tipe III 

- Preparasi model kerja pada daerah gigi yang akan dijadikan abutment 

- Olesi permukaan gigi abutment yang sudah dipreparasi di model gips tadi dengan 

bahan separator. 

- Cetakan alginat yang belum diisi gips tipe III diisi dengan bahan akrilik atau 

tempron, kemudian diaplikasikan ke model kerja yang sudah dipreparasi bagian gigi 

abutment nya. 

- Buang kelebihan akrilik dengan menggunakan gunting atau pisau / cutter 

- Poles 
 
 

3. RETRAKSI GINGIVA 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat PPT tentang retraksi gingiva dan 

berdiskusi dengan DPJP 

1. Menggunakan metode mekanis-kimia (benang retraksi dan bahan kimia seperti 

0,1% epinephrine) 
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2. Benang retraksi yang telah diberi larutan kimia atau benang retraksi yang sudah 

diresapi larutan kimia oleh pabrik diletakkan melingkar pada tepi dari batas akhir 

preparasi atau daerah sulcus. 

3. Benang retraksi tersebut dibiarkan selama 5-10 menit sambil ditekan menggunakan 

mahkota sementaranya. 

4. Setelah 5-10 menit, benang retraksi tersebut dilepas dari sulcus kemudian siap 

dilakukan pencetakan. 

 
4. PENCETAKAN FUNGSIONAL DENGAN TEHNIK DOUBLE IMPRESSION 

Dalam masa pandemic, bisa disubtitusi dengan alginate sesuai kesepakatan 

Departemen 

1.  Menggunakan 2 macam bahan cetakan elastomer pada sendok cetak 

konvensional pada daerah yang akan dibuatkan gigi tiruan cekat 

2. Bahan cetak ini terdiri dari 2 tipe yaitu Heavy body (putty) dan light body 

(syringe tipe). 

3. Heavy body digunakan sebagai cetakan pertama, kemudian dikerok pada daerah 

yang dipreparasi sebagai abutment atau daerah yang akan dibuatkan gigi tiruan 

cekat 

4. Light body digunakan sebagai cetakan kedua, sehingga didapatkan detail cetakan 

yang tajam 

5. Setelah dicetak ditunggu sekitar 30-45 menit sampai setting timenya berakhir 

6. Kemudian dicor dengan gypsum tipe IV 

7. Untuk gigi antagonisnya dilakukan pencetakan dengan menggunakan bahan 

cetak alginat. 

 
8. MODEL KERJA 

a.Model kerja dibuat dari bahan gips type IV (gips keras) dan diberi basis dengan 

bahan gips type III 

b.Model kerja yang didaptkan dari hasil pencetakan bahan elastomer sebelum diisi 

dengan gips keras pada daerah sekeliling peripheral border cetakan diberi "was 

kraag / was collar /beading wax" 

c. Was kraag terbuat dari lempeng malam merah yang diletakkan disekeliling hasil 

cetakan dengan jarak setebal 0,5 cm, yang nantinya menyerupai bentuk boxing. 
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d.Setelah bentukan boxing didapat, baru kemudian hasil cetakan tersebut diisi 

dengan gips tipe III 

e.Setelah setting, bila ada kelebihan hasil cetakan bisa dilakukan trimming 

f. Perlu pembuatan 3 cekungan pada model kerja 

11. PEMBUATAN CATATAN GIGIT 

Tahapan dalam pembuatan catatan gigit Giqi Tiruan Jembatan (Fixed 

Bridge) adalah 

v Pada kasus masih memiliki oklusi dan tinggi gigit 

Pasien diminta melakukan oklusi (centric occlusion), dilakukan latihan 

berkali-kali sebelum difixir. 

Operator mencampur bahan bite registration (base paste dan base catalyst) 

kemudian bahan yang sudah dicampur dibagi menjadi 2 bagian untuk 

diletakkan disisi kiri dan kanan posterior belakang. Kemudian pasien 

diminta melakukan centric occlusion. Bahan bite registration ditunggu 

hingga mengeras, lalu dikeluarkan dari dalam mulut. Disitu akan terlihat 

bekas gigitan pasien yang nantikan diaplikasikan pada model kerja yang 

sudah di cetak 

 
9. PEMASANGAN DI OKLUDATOR 

v bidang oklusal galengan gigit dibuat berimpit dengan bidang oklusal 

artikulator dengan bantuan karet gelang dan sebidang dengan pin horizontal 

v pin horisontal menyentuh titik potong garis median dan bidang oklusal 

v garis median model kerja dibuat berimpit dengan garis median articulator 

v model kerja difiksir pada artikulator dengan bahan gips lunak (plaster of 

paris) 
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10. INSTRUKSI LABORATORIUM (dipresentasikan pada DPJP saat itu) 

Operator melakukan instruksi kepada laboratorium untuk membuat mahkota 

porcelain fused to metal pada artikulator sesuai dengan desain yang sudah 

disepakati dengan instruktur dan pasien. 

 
11. PASANG COBA BRIDGE PADA PASIEN 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien 

dan berdiskusi dengan DPJP 

Setelah restorasi jadi dari laboratorium dilihat dahulu di model bagaimana : 

• Bentuk anatomi sudah sesuai atau belum 

• Fix pada model atau tidak mudah lepas 

• Kerapatan bagian cervikal 
 

Setelah itu dilakukan pasang coba pada pasien dan dilihat : 

• Pertemuan restorasi dan gigi sediaan. 

• Warna apakah sudah sesuai 

• Kontak dengan gigi tetangga 

• Oklusi dengan gigi antagonis 

• Letak didalam lengkung gigi 

• Tidak menekan gingiva 

• Untuk Restorasi mahkota pada RA mahkota tidak boleh jatuh apabila 

dilepas. 

 
• Pontik diperiksa bentuk desainnya, apabila bentuk desain pontik adalah 

sanitary diperiksa juga supaya tidak menempel dengan mukosa. 

 
12. PEMASANGAN SEMENTARA PADA PASIEN 
Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien 
dan berdiskusi dengan DPJP 

 
Pemasangan sementara pada pasien menggunakan bahan semen sementara 

(temporary cement) bertujuan untuk mengetahui adaptasi dari pasien saat 

menggunakan bridge. Yang harus diperiksa setelah pemasangan sementara pada 

pasien : 

1. Perkusi pada gigi abutment 
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Setelah pasang coba disetujui oleh instruktur maka dilanjutkan 
dengan penyemenan tetap (insersi) 

2. Druk pada gigi abutment 

3. Oklusi dengan gigi antagonis 
 
 

13. PEMASANGAN TETAP 
Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien 
dan berdiskusi dengan DPJP 

 

• Daerah preparasi diisolasi terlebih dahulu. ( lihat isolasi daerah kerja) 

• Mahkota sementara didesinfeksi dengan alkohol 70% dan dikeringkan. 

• Dilakukan penyemenan dengan menggunakan luting semen yaitu zinc fosfat atau 

Glass ionomer tipe I (ingat cara manipulasi glass ionomer). 

• Semen dimasukkan kedalam mahkota dan dilakukan insersi perlahan-lahan 

dengan sedikit digetar agar tidak ada udara yang terjebak. Mahkota ditekan 

sampai kelebihan semen keluar kemudian penderita disuruh menggit dengan 

terlebih dahulu penderita mengigit cotton roll diatas mahkota. Di biarkan sampai 

mengeras. 

• Setelah mengeras kelebihan semen dibersihkan dengan eskavator / sonde. 

• Penyemenan tetap dilakukan 7 hari setelah pemasangan sementara 

• Disarankan kontrol 5-7 hari pasca insersi 
• Sikat Gigi dengan menggunakan sikat 3 ruas dan menggunakan roll method 
• Kumur dengan air garam hangat 3 x/hari 
• Sementara jangan dibuat mengunyah yang keras keras ( 7 hari) 

• Kontrol periodic setiap 6 bulan 
 

14. KONTROL 

Dalam masa pandemic, dilakukan dengan membuat Video simulasi pada pasien 

dan berdiskusi dengan DPJP 

v Setelah pemasangan akhir penderita diwajibkan untuk control 

v Waktu kontrol : 

o Kontrol I , 5-7 hari setelah insersi tetap 
o Kontrol II, 7 hari setelah kontrol 1 
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