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Periodontology

- kajian ilmiah mengenai  periodon-

sium dalam keadaan sehat dan sakitsium dalam keadaan sehat dan sakit
(The American Academy of Periodontology /AAP)

- ilmu klinis yang berkaitan dengan 
periodonsium dalam keadaan sehat 

dan sakit (Grant, Stern dan Everett)



Periodontium 

- Jaringan yang mendukung dan menge lilingi 

gigi geligi
- Mencakup gingiva, tulang alveolar, liga men 

periodontal dan sementumperiodontal dan sementum
- Bukanlah suatu jaringan yang tersendiri, tetapi 

lebih merupakan suatu unit fungsional yang 
terdiri dari beberapa jaringan (jaringan keras 
dan jaringan lunak) yang secara bersamasama 
berfungsi menjadi tempat tertanamnya gigi dan 
mendukung gigi itu sendiri  



Gingiva

Tulang alveolar

Ligamen periodontal

Sementum



Periodontics

- cabang Kedokteran Gigi yang berkaitan

dengan diagnosis dan perawatan penya-
kit yang melibatkan jaringan yang men-
mendukung dan mengelilingi gigimendukung dan mengelilingi gigi
(The American Academy of Periodontology /AAP)

- praktek atau aplikasi dari ilmu 

Periodontologi 
(Grant, Stern dan Everett)



PERIODONSIA

Konsorsium Ilmu Kesehatan Depdikbud tahun 
1993 mengumpulkan pengasuh matakuliah dari 
enam FKG Negeri, termasuk mk Periodonsia.

Disepakati untuk mendefinisikan Periodonsia 
sebagai ilmu yang mempelajari jaringan perio-sebagai ilmu yang mempelajari jaringan perio-
donsium (gingiva, tulang alveolar, ligamen pe-
riodontal dan sementum) dalam keadaan nor-
mal maupun menyimpang, dan tindakan pence-
gahan, perawatan serta pemeliharaannya untuk 
menjaga dan mengembalikan fungsi sistem 
stomatognatik yang optimal. 



Terminologi yang dikemukakan 
oleh Konsorsium Ilmu Kesehatan 
tersebut merangkum dua istilah: 
Periodontology dan Periodontics
dalam satu istilah tunggal, yaitu 
Periodonsia.Periodonsia.



Penyakit atau proses patologis yang 
melibatkan periodonsium, yang keba-
nyakan berupa keradangan (inflama-
si), dinamakan penyakit periodontal.

Pada terminologi penyakit periodontal, 
tercakup penyakit yang hanya melibatkan 
gingiva saja, maupun penyakit yang selaingingiva saja, maupun penyakit yang selain
melibatkan gingiva juga telah melibatkan 
jaringan lain dari periodonsium. 

Namun untuk menegaskan penyakit yang 
hanya melibatkan gingiva saja digunakan 
istilah penyakit gingiva. 



SEJARAH PERKEMBANGAN 
PERIODONSIA 

- PERIODONSIA SEBELUM BERKEM-

BANGNYA KEDOKTERAN GIGI 
MODERNMODERN

- PERIODONSIA SETELAH BERKEM-
BANGNYA KEDOKTERAN GIGI 
MODERN 



PERIODONSIA 
SEBELUM BERKEMBANGNYA 
KEDOKTERAN GIGI MODERNKEDOKTERAN GIGI MODERN



Peninggalan sejarah membuktikan bahwa 
Periodonsia telah berkembang secara se-
derhana pada zaman peradaban kuno.
Bangsa Mesir kuno telah mengenal resep 
dari tumbuh-tumbuhan guna memperkuat 
gusi. 
Kitab pengobatan India kuno telah me-Kitab pengobatan India kuno telah me-
muat risalah mengenai penyakit periodon-
tal yang disertai kegoyangan gigi dan per-
nanahan dari tepi gingiva. Juga pemanfa-
atan ranting tanaman tertentu sebagai si-
kat gigi dengan mengunyahnya sehingga
berserat.



Kitab pengobatan Tiongkok kuno (2500 SM me-
ngemukakan penyakit yang melibatkan jaringan 
lunak sekeliling gigi sebagai salah satu bentuk 
penyakit gigi-mulut. Beberapa resep tumbuhan 
untuk perawatan penyakit gusi dan kebiasaan
menyikat gigi untuk membersihkan gigi dan ma-
sase gingiva telah pula dikenal pada masa itu. 
Kalkulus sebagai penyebab penyakit periodontal Kalkulus sebagai penyebab penyakit periodontal 
telah dikemukakan oleh Hippocrates (460 -377 
SM).
Aulus Cornelius Celcus (25- 50 M), seorang tabib 
Romawi, telah mebahas gambaran klinis penya-
kit gingiva dan pengobatan dengan air buah pir, 
pembakaran gingiva dengan besi panas dan pem-
bersihan stein dari permukaan gigi.



Ibnu Sina (980- 1037) dalam bukunya telah 
membahas beberapa gambaran klinis penyakit 
periodontal: pendarahan pada gusi, ulkus pada 
gusi, terpisahnya gusi dari gigi, resesi, goyang-
nya gigi, dan epulis. 
Abu Kasim (936 -1013) telah membahas me-
ngenai peranan kalkulus dan tehnik skeling un-
tuk menyingkirkannya, maupun splinting gigi tuk menyingkirkannya, maupun splinting gigi 
yang goyang.
Zaman Renaissance di Eropa disertai oleh ber-
kembangnya ilmu  Periodonsia. Salah satu buku 
anatomi pada zaman tersebut telah membahas 
peranan gingiva dan ligamen periodontal dalam 
memelihara tertanamnya gigi didalam tulang 
alveolar. 



Di Perancis  telah dimulai tindakan bedah de-
ngan dilakukannya gingivektomi untuk me-
nyingkirkan hiperplasia gingiva.
Dalam bukunya berjudul Artzney Buch, Blum 
(Jerman) antara lain telah membahas menge-
nai kalkulus, cara pembersihan gigi, periodon-
titis yang disertai kegoyangan gigi dan faktor-
faktor sistemik serta lokal sebagai etiologi pe-faktor sistemik serta lokal sebagai etiologi pe-
nyakit periodontal. 
Dibahas pula cara perawatan, antara lain splint 
benang sutera atau emas untuk menstabilkan 
gigi yang goyang, kauterisasi gingiva dengan 
besi panas, dan perawatan necrotizing gingi-
vitis dengan obat-obatan yang mengandung 
cuka dan tawas. 



Aspek mikrobiologis Periodonsia mulai 
dikenal setelah Anton van Leeuwenhoek 
(1632 - 1723) dengan mikroskop cipta-(1632 - 1723) dengan mikroskop cipta-
annya menemukan spirokheta dan basil 
pada mulut yang tidak dibersihkan. 



PERIODONSIA PERIODONSIA 
SETELAH BERKEMBANGNYA 
KEDOKTERAN GIGI MODERN 



Pierre Fauchard (Perancis) yang dikenal seba-
gai Bapak Kedokteran Gigi Modern dan telah 
mendidik banyak dokter gigi, dalam buku teks-
nya Le Chirurgien Dentiste untuk bidang Perio-
donsia antara lain membahas mengenai cara-
cara memelihara gigi agar tetap putih dan cara 
memperkuat gusi. Ia juga mengembangkan 
instrumen periodontal dan tehnik skeling. instrumen periodontal dan tehnik skeling. 

Beberapa tulisan di Eropah pada abad XVIII 
telah membahas  gambaran penyakit perio-
dontal, konsep erupsi gigi secara aktif, peran-
an kalkulus dan prosedur bedah untuk penying-
kiran gingiva yang hiperplastik. 



Pada masa tersebut beberapa dokter gigi dari 
Inggeris dan Perancis yang berimigrasi ke 
Arnerika Serikat telah mulai menekuni bidang 
Periodonsia.

Pada abad ke XlX seorang dokter gigi Amerika 
bernama John W. Riggs (1811 - 1885) banyak 
membahas penyakit periodontal dan perawat-membahas penyakit periodontal dan perawat-
annya. Ia sedemikian terkenalnya sehingga 
penyakit periodontal yang pada masa itu di 
Eropah dikenal dengan nama pyorrhea alveo-
laris, di Amerika Serikat lebih dikenal sebagai 
Rigg's disease. 



Kelompok Wina dipelopori oleh Gottlieb dan Orban 
lebih menitikberatkan perhatiannya pada aspek his-
tologis periodonsium. Publikasi mereka mengenai 
perlekatan gingiva ke gigi, histopatologi penyakit 
periodontal inflamatoris dan degeneratif, biologi 
sementum, erupsi aktif dan pasif, dan traumatik 
oklusi merupakan pengetahuan dasar yang dikem-
bangkan pada masa sekarang ini. 

Gottlieb dan Orban pada tahun 1937 telah mempu-
blikasikan buku yang berjudul Biology and Pathology 
of the Tooth and Its Supporting Mechanism. Bebe-
rapa anggota lain dari kelompok ini seperti Kronfeld, 
Weinmann dan Sicher berimigrasi ke Amerika Seri-
kat dan sangat berperan dalam perkembangan 
Periodonsia di negara barunya.



Pada akhir abad XIX para pakar Periodonsia, 
diantaranya Virchow, Cohnheim dan Metchni-
koff, mulai menggeluti aspek histopatologis 
penyakit periodontal dengan mengamati per-
ubahan mikroskopis yang terjadi pada  infla-
masi. Berdasarkan hasil pengamatan histopa-
tologis tersebut, Znamensky telah mengem-
bangkan perawatan periodontal yang radikal bangkan perawatan periodontal yang radikal 
pada masa tersebut berupa kuretase dibawah 
anestesi kokain. 

Pada awal abad XX perkembangan Periodonsia 
di Eropa Daratan terpusat di Wina dan Berlin. 



Kelompok Berlin lebih menitikberatkan perhatian kepada 
pengembangan dan penyempurnaan prosedur 
bedah periodontal. 
Dua pakar yang menonjol pada kelompok ini adalah 
Oskar Weski dan Robert Neuman. 
Weski mempelopori pengamatan terhadap korelasi 
perubahan radiografis dengan gambaran histopatologis 
pada penyakit periodontal. Ia juga yang menge-
mukakan konsep bahwa periodonsium adalah dibentuk 
oleh sementum, gingiva, ligamen periodontal, dan oleh sementum, gingiva, ligamen periodontal, dan 
tulang yang dinamakannya sebagai paradentium,
yang belakangan karena alasan etimologis berubah 
menjadi parodontium, istilah yang masih digunakan 
di Eropa. 
Robert Neumann pada tahun 1912 telah mengemukakan 
mengenai prinsip bedah flep periodontal termasuk 
osseous recontouring yang dikenal sekarang ini. 
Pelopor bedah flep lainnya adalah Leonard Widman dan 
A. Cieszynski. 



Di Amerika Serikat beberapa pakar Periodonsia 
mempelopori pula perkembangan bedah perio-
dontal, diantaranya O. Kirkland, A.W. Ward, 
A.B. Crane dan H. Kaplan. 
Ward adalah pakar yang mengembangkan 
pembalut periodontal (surgical pack) dengan 
merk dagang Wondr-Pak.  
Pakar lain seperti Isadore Hirschfeld lebih 
mempelopori perawatan non-bedah.

Di negara-negara lain beberapa pakar mempe-
lopori pula perkembangan Periodonsia. Bebe-
rapa diantaranya adalah H.K. Box (Kanada), 
M. Roy dan R. Vincent (Perancis), R. Jaccard 
dan A.J. Held (Swiss), F.A. Carranza Sr. dan 
R. Erausquin (Argentina), W.W. James, 
A. Counsell dan E.W. Fish (Inggeris), dan 
B. A. Leng (Chili).



Pada abad ke XIX berkembang konsep bahwa  
sepsis oral berperan pada rematik dan penya-
kit lainnya. 

W.D. Miller juga mengajukan hipotesa focal 
infection yang menyatakan infeksi di rongga 
mulut, termasuk penyakit periodontal, sebagai 
penyebab banyak penyakit. Karena pandangan penyebab banyak penyakit. Karena pandangan 
bahwa gigi dan mulut menjadi penyebab sepsis 
oral, yang pada akhirnya menyebabkan rematik 
dan penyakit kronis lainnya, Billings, Rosenow 
dan pakar-pakar lain telah menganjurkan pen-
cabutan gigi geligi dengan penyakit periodon-
tal atau infeksi periapikal guna mencegah pe-
nyakit periodontal. 



Namun belakangan teori ini tidak terbukti ke-
benarannya karena pencabutan gigi tidak me-
nyembuhkan atau mencegah penyakit siste-
mik yang semula diduga diakibatkan oleh in-
feksi pada gigi atau periodonsium. Namun de-
mikian, teori ini telah dikaji ulang pada tahun 
1990-an dengan berkembangnya disiplin baru 1990-an dengan berkembangnya disiplin baru 
yang dinamakan Periodontal Medicine.    

Setelah Perang Dunia II riset klinis di bidang 
Periodonsia dipelopori oleh Amerika Serikat 
dan Skandinavia. 



Mulai tahun 1958 di Amerika Serikat berkem-
bang riset di bidang patologi, mikrobiologi dan 
imunologi eksperimental dengan mengembang-
kan model penyakit periodontal pada binatang 
percobaan yang melibatkan faktor etiologi lokal 
maupun sistemik. 
Salah satu pakar pada masa itu adalah Irving 
Glickman (1914 -1972) yang buku teksnya ber-
judul Clinical Periodontology menjadi salah satu judul Clinical Periodontology menjadi salah satu 
buku pegangan, bahkan sampai sekarang sete-
lah revisinya dilanjutkan oleh seorang muridnya 
bernama Fermin A. Carranza. Edisi terakhir buku  
ini (edisi kesembilan) yang sekarang diberi nama 
Glickman's Clinical Periodontology telah terbit pa-
da tahun 2002 yang dieditori Michael G. Newman, 
Henry H. Takei, dan Fermin A. Carranza, dibantu 
oleh sejumlah kontributor. 



Pakar lain yang banyak membahas patologi 
eksperimental penyakit periodontal diantara-
nya adalah Herman Becks, Paul Boyle, Henry 
Goldman, Balint Orban, Sigurd Ramfjord, Isac 
Schour, Joseph Weinmann, dan Helmut Zander.
Beberapa klinisi telah pula memperluas pema-
haman dibidang klinis seperti Frank Beube, 
Samuel Charles Miller, Timothy O'Leary, John 
Prichard, Saul Schluger, dan Sidney Sorrin.Prichard, Saul Schluger, dan Sidney Sorrin.
Kelompok Skandinavia pasca perang Dunia II 
dipelopori oleh Jens Waerhaug (1907- 1980) 
yang disertasinya pada tahun 1952 berjudul 
The Gingival Pocket telah membuka era baru 
dalam hal pemahaman biologi periodonsium. 
Beberapa pakar lain dari kelompok Skandinavia 
adalah Harald Loe, Jan Lindhe, Sture Nyman, 
dan Jan Egelberg.



Pada dasawarsa terakhir ini yang menjadi fo-
kus perhatian para pakar Periodonsia adalah 
peranan mikroorganisme dan respon imuno-
logis, yang penelitiannya dipelopori oleh 
Robert Genco, Max Listgarten, Walter Loesche, 
Roy Page, Sigmund Socransky, Jorgen Slots dll. Roy Page, Sigmund Socransky, Jorgen Slots dll. 

Perkembangan Periodonsia pada zaman modern 
ini ditandai pula oleh berkembangnya Keahlian 
Periodonsia dan diterbitkannya jurnal ilmiah 
khusus untuk bidang Periodonsia. 



Jurnal khusus Periodonsia yang dikenal saat 
ini diantaranya adalah Journal of Periodonto-
logy yang diterbitkan oleh The American Aca-
demy of Periodontology, Journal of Clinical 
Periodontology yang diterbitkan secara ber-
sama oleh Society of Periodontology dari 
negara-negara Eropah, dan Journal of Perio-negara-negara Eropah, dan Journal of Perio-
dontal Research yang diterbitkan atas kerja-
sama pakar-pakar Periodonsia di Arnerika, 
Eropah dan Jepang, Periodontology 2000, 
International Journal of Periodontics and 
Restorative Dentistry, dan Journal of the 
Japanese Association of Periodontology. 



Pendidikan keahlian Periodonsia pertama kali 
dimulai di Amerika .Serikat, yang pada mula-
nya terbatas berupa kursus-kursus lanjutan. nya terbatas berupa kursus-kursus lanjutan. 
Setelah pendidikan secara resmi dimulai, akhir-
nya untuk pertama kali tahun 1947 keahlian 
Periodonsia diakui secara resmi di Amerika 
Serikat. 



Meskipun di Indonesia telah berdiri Ikatan Periodonsia 
Indonesia (IPERI), namun sampai sekarang Ikatan 
Keahlian ini belum berhasil menerbitkan suatu majalah 
atau jurnal ilmiah. 

Di Indonesia sendiri pada saat ini pendidikan keahlian 
Periodonsia (Sp I Periodonsia) telah diselengarakan di 
Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada 
(UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas 
Padjadjaran (UNPAD). Sebelum dimulainya pendidikan Padjadjaran (UNPAD). Sebelum dimulainya pendidikan 
formal keahlian ini, untuk memenuhi kebutuhan pela-
yanan kesehatan maupun pendidikan, Majelis Dokter 
Gigi Ahli Persatuan Dokter Gigi Indonesia (MDGA PDGI) 
telah melakukan akreditasi/pengakuan keahlian Perio-
donsia dan beberapa bidang keahlian lainnya bagi 
dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan pendi-
dikan lanjutan dan pengalaman kerja tertentu. 



Bagaima perkuliahan dilaksanakan?

- Persiapan sebelum tatap muka yang di-
tuntun dengan Tugas Akademik Ter-
struktur (KAT) yang dibagikan sebe-
lumnya.

- Tatap muka di kelas (lengkapi tugas- Tatap muka di kelas (lengkapi tugas
KAT dengan penjelasan tambahan di
kelas).

- Tes sebanyak 2 kali (pada mid sem.
dan akhir kuliah).

- Ujian semester sesuai jadual.



- Tes I mencakup separuh bagian pertama
bahan kuliah (lihat jadual kuliah).

- Tes II mencakup separuh bagian kedua
bahan kuliah (lihat jadual kuliah).

- Ujian semester diambil 50% dari Tes I
50% dari Tes II.

- Bentuk soal adalah esei tertutup, dgn
jawaban yang singkat dan padatjawaban yang singkat dan padat

- Pembobotan nilai ujian adalah:
Tes I bobot 1
Tes II  bobot 1
Ujian semester  bobot 4
Nilai akhir jumlah nilai

6
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Kedudukan ilmu Periodonsia
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