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ABSTRACT
Permanent tooth extraction in the children and teenager patients, either
due to of tooth decay or esthetical orthodontic reason, will have direct
effect to central nervous system and disturb the growth and
development process of the children and teenager patient's tooth and
jaw and indirect effect in closing of the opportunities of the patient
entering some vital job, like army cadet, pilot and stewardess. If
extraction is based on orthodontic analyses, there are at least 3 : new
problems will arise, namely neurological effect to central nervous
system, non-optimal occlusion and disturbance on growth and
development process of the patient tooth and jaw, and there is a legal
problem if some day the patient realize that they lost their vital
opportunity due to of irrational intervention to their tooth. Are the
worldwide orthodontists theory will safe us from the claim of Indonesian
Act No. 23 Year 2002 and Act No. 29 Year 2005? This paper aim to
realize dentist that the old orthodontic theory is not always true at all
time; society, either physically or economically lost some intact tooth,
due to of unrevised theory; and to warrant the dentist that permanent
tooth extraction is an illegal intervention in conjunction with the Acts,
because dentists do not protect the existence of the intact tooth. There
are some preventive measures alternative to safe the children and
teenager intact tooth, started from oral health for all, optimalization of
space-maintaining and regaining concept, i and better understanding
about orthodontic myofunctional theory.
Key word : permanent tooth extraction, Act No. 23 and 29, spacemaintaining and regaining concept and minor tooth
movement and myofunctional teory.

ABSTRAK
Pencabutan gigi permanen pada pasien anak dan remaja, baik oleh
alasan kerusakan gigi, ataupun oleh karena alasan estetik dalam
perawatan ortodontik, akan mempunyai dampak langsung berupa
degenerasi neurologis di sistem sarafpusat dan mengganggu proses
tumbuh kembang gigi dan rahang pasien. Selain itu, juga mempunyai
dampak tidak langsung berupa tertutupnya peluang pasien memasuki
profesi penting seperti TNI, Pilot, dan Pramugari. Jika dicabut karena
menghindari focal infection, bias dimaklumi. Akan tetapi jika karena
pertimbangan analisis ortodontik, minimal tiga persoalan baru akan
muncul, yaitu bagaimana ' pengaruh secara neurologis bagi pasien
yang tercabut gigi permanennya, bagaimana kondisi oklusi dan proses
tumbuh kembang gigi dan rahang pasien, dan jika pasien kemudian hari
sadar atau disadarkan tentang makna kehilangan gigi bagi diri dan
karirnya. Apakah teori para ahli ortodontik mampu menyelamatkan kita
dari tuntutan UU No. 29 Tahun 2005, serta UU No. 23 Tahun 2002?
Tulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada dokter gigi
bahwa teori ortodontik yang ada tidak semuanya benar, kerugian
masyarakat akibat teori yang tidak direvisi dengan cepat baik secara
fisik maupun ekonomi telah banyak, dan secara hakiki adalah
pelanggaran etik dan hukum UU No. 23 Tahun 2002, karena kita tidak
melindungi harkat dan martabat manusia, yaitu mengeksekusi gigi yang
utuh karena kekurangan ruang. Banyak alternatif tindakan pencegahan
untuk menyelamatkan gigi permanen pada pasien anak dan remaja,
misalnya kampanye "gigi penting untuk semua," optimalisasi konsep
"space maintaining fan regaining" serta pemahaman lebihjauh tentang
teori miofungsional ortodontik akhir-akhir ini.
Kata kunci: Pencabutan gigi permanen, UU No. 23 dan 29, Space
maintaining-regaining, teori pergerakan-minor gigi, teori miofungsional.
Koresponden: Alifuddin Zuhri, Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Anak,
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Jl. KandeaNo.5
Makassar, Indonesia.
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alasan

umat

gigi

hasil

yang

Islam,

terkenal

telah

di

adalah

membuatkan

Fenomena dalam rongga mulut sering

merawat kasus dengan kekurangan

diabaikan,

ruang

padahal

rongga

mulut

yaitu

gigi

akan

melakukan

merupakan pintu gerbang masuknya

penyesuaian sendiri selama ada ruang
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Dengan

terhindar

dari

oklusi termasuk kekurangan ruang
lebih dari
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