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Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq 
BacaJah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan 

Kbalaqal insaana min'alaq 
Dia menciptokan manusia dari 'aJaq 

Iqra' wa rabbukal akram 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Moho Pemurah 

A]a&ili'~runabilqalam 

Yang mengajari (manusia) dengan peranttU'aan kalam 1529 

'A]runal insaana maa lam ya'lam 
Dia mengajari manusia apa yang belum diketahumya 

(AI 'Alaq 1.S) 

... Wa maa uutiitum minal 'ilmi ilia qaliilaa 
Dan kamu tidak diberi ilmu melainktm sedikit 

(AI Isras' 85) 
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AssaJamu'alaikum WarahmatuUahi Wabarakatuh. 

Yang terhonnat, 
Saudara Ketua dan ADggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga 
Saudara Rektor danPembantu Rektor Universitas Airlangga 
Saudara saudara Anggota Senat 
Saudara saudara Pimpinan Fakultas dan Lembaga di lingkungan Universitas 

Airlangga. 
Saudara Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya. . 
Para Teman Sejawat dan segenap Civitas Akademika Universitas Airlangga 
Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. 

Pertama tama perkenankanlah saya terlebih dahulu mengucapkan syukur ke 
hadirat Allah swr atas karuniaNya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada 
pagi hari yang berbahagia ini guna menghadiri upacara peresmian penerimaan 
jabatan saya sebagai Guru Besar dalam IImu Penyakit Paru. 

Shalawat dan salam saya sampaikan kepada Rasul Allah Muhammad S.A.W 
serta kepada keluarga dan sahabatnya. 

Pada kesempatan ini saya ingin mengucaikan implementasi Tri Dharma 
Perguruan Tinggi di Laboratorium IImu Peny~t Paru yang saya pimpin, baik 
pada Strata 1 (S1), S2 maupun S3 dalam format yang mudah dice rna, yaitu : 

HARUS DlKETAHUI (MUST KNOW) 

SEBAlKNYA DlKETAHUI (SHOULD KNOW) 

BAlK UNTUK DlKETAHUI (NICE TO KNOW) 


Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas PENDIDIKAN dan 
PENGAJARAN, PENELlTlAN serta PENGABDIAN MASYARAKAT, 
merupakan suatu kesatuan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 
pergucuan tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. la 
juga merupakan misi pokok dalam upaya meningkatkan produktivitas, 
kreativitas, mutu dan eftsiensi dalam pendayagunaan sumberdaya pendidikan. 
Tri Dharma Perguruan Tinggi mengemban kebijaksanaan pembangunan 
program pembinaan pendidikan tinggi dalam Repelita VI yang mengacu kepada 
4 (empat) tema yaitu : 

pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, 
- peningkatan relevansi (link and match), 
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- peningkatan mutu pendidikan, 
- peningkatan eflsiensi pendidikan. 
Amanat GBHN 1993 serta pesan yang terkandung dalam Undang-undang 
Nomor 2 tabun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasiona1, memberikan 
penekanan tersendiri mengenai bubungan dunia pendidikan dengan dunia 
pembangunan, melalui suatu kebijakan ftketerkaitan dan kesepadanan" (link and 

match). 

HARUS DIKETAHUI etau DILAKUKAN 
(MUST KNOW or MUST DO) 

Memilah-milah luasnya pengetahuan ilmu penyakit paru untuk menentukan 
mana yang barus diketabui, sebaiknya diketabui atau banya baik untuk 
diketahui, selalu merupakan suatu hal yang arbiter. 
Kebijakan tersebut banyak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang dipantau 
terus menerus. Peninjauan dan revisi dilakukan secara berkesinambungan 
berdasarkan umpan batik yang secara aktif diusahakan oleb Laboratorium Ilmu 
Penyakit Paru. 

Usaba-usaha tersebut berupa : 
Kunjungan-kunjungan ke daerab terutama Indonesia Bagian Timur (IBT) 
a.l. Maluku, Irian Barat.dan Jawa Timur sendiri. 

Sigi lapangan di Jawa Timur a.L mengenai : 

• 	 Penyakit Paro Obstruktif Menahun (PPOM) 
• 	 Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
• Prevalensi Mikobakterium tuberkulosa di Jawa Timur. 

Kuesioner-kuesioner yang disebar kepada para peserta acara Pendidikan 

Kedokteran Berkelanjutan Paru. 


PENDlDlKAN 

Dalam bidang pendidikan, acuan YANG BARUS diketahui, banyak berdasarkan ~ 

kepada Data Rekam Medik Unit Perawatan Fungsionil Ilmu Penyakit Paru 
RSUD Dr. Soetomo, selaku pusat rujukan bagi IBT umumnya dan Jawa Timur 
khususnya. Data Rekam Medik UPF Paru yang sudah mulai dikelola dengan 
komputer sejak tabun 1986 mengungkapkan bahwa 5 penyakit utama yang 
dihadapi adalah : 
1. Tuberkulosa paru (TB paru) 
2. Kanker pam 

3. Asma bronkial 
4. Pnemoni 
S. Peoyakit Paro Obstrukti( 
Data tersebut m~nce~ 
dari penyakit infeksi yang' 
"HesIth for all by the yeor 21 
peoyakit masa kini, sampai 
industrialisasi dan makin 
Indonesia, seperti PPOM. 

Cikal bakal dokter paru 
dokter paro adalab dokter 
dan kemajuan iptek masa 
Walaupun demikian tidak 
masalah kesehatan rakyat In, 
Rate" (BOR) penderita rawal 
51,6 - 46,2% ditempati pen' 
th 1986 - 1992). Disamping it 
pada rujukan rawat jalan (39 
Sigi pemeriksaan dahak: di 
fluoresen, mendapatkan b 
Basil Tahan Asam (BTA) (+ 
Ada 2 hipotesa yang mencoba 
1. 	Kurva epidemiologi TB 


sehingga intervensi hanya 

masih belum menunjukan 


2. 	Program Nasiooal Pengobat 
regimen 1 HRE/5 H2R2, 
penderita lalai ("defaultel') 
masalah yang sulit diatasi. S 
rumah, masih rendahnya 
kondisi sosial ekonomi. 

Pengobatan yang tidak: adek 
namun tetap menular, sehin 
dimaksud dengan 'steady-state" 
BT A (+), selama perjalanan . 
selama 2 tabun. Diantara 10 
namun hanya 1 dari padanya ak. 
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:lung dalam Undang-undang 
ikan Nasional, memberikan 
a pendidikan dengan dunia 
n dan kesepadanan" (link and 

LAKUKAN 
TOO) 

akit paru untuk menentukan 
lhui atau hanya baik untuk 

er. 
lSi dan kondisi yang dipantau 
an secara berkesinambungan 
wan oleh Laboratorium IImu 

lndonesia Bagian Timur (IBT) 

odin. 

M) 

Jawa Timur. 
a peserta acara Pendidikan 

diketahui, banyak berdasarkan 
ungsionil limu Penyakit Paru 
T umumnya dan Jawa Timur 
sudah mulai dikelola dengan 

Wi 5 penyakit utama yang 

3. Asma bronkial 
4. Pnemoni 
5. Penyakit Paru Obstruktif Menahun (PPOM) 
Data tersebut mencerminkan kompleksitasnya masalah yang dihadapi, mulai 
dari penyakit infeksi yang< seharusnya bukan merupakan masaJab lagi menje1aDg 
"Health /01' all by the year 2000'" diikuti oleb masa1ab kanker paru sebagai wakil 
penyakit masa kini, sampai kepada penyakit paru yang berhubungan dengan 
industrialisasi dan makin meningkatnya usia harapan hidup masyarakat 
Indonesia, seperti PPOM. 

TUBERKUlOSA PARU 

Cikal bakal dokter paru adalah dokter tuberkulosa paru, namun citra babwa 
dokter paru adalah dokter tuberkulosa sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan 
dan kemajuan iptek masa kini. 
Walaupun demikian tidak dapat disangkal babwa tuberkulosa masih merupakan 
masalab kesehatan rakyat Indonesia, terbukti dari tingginya "Bed Occupancy 
Rate" (BOR) penderita rawat inap di UPF Paru RSUD Dr. Soetomo, yaitu 
51,6 - 46,2% ditempati penderita TB paru (Data Rekam Medik UPF Paru 
th 1986 - 19(2). Disamping itu, TB paru juga masih menduduki tempat teratas 
pada rujukan rawat jalan (39%). 
Sigi pemeriksaan dabak di Jawa Timur dengan memanfaatkan mikroskop 
fluoresen, mendapatkan bukannya penurunan prevalensi penduduk dengan 
Basil Taban Asam (BTA) (+), melainkan malah peningkatan. 
Ada 2 hipotesa yang mencoba menerangkan hal ini yaitu : 
1. 	 Kurva epidemiologi TB paru di Indonesia belum mencapai puncaknya, 

sebingga intervensi hanya akan menghasilkan 'slope" yang Iebih landai dan 
masih belum menunjukan penurunan. 

2. 	 Program Nasional Pengobatan TB paru yang sekarang ini, yang menggunakan 
regimen 1 HRE/5 H2R2, secara teori cukup memadai, namun kemungkinan 
penderita lalai ("defau/tel') atau putus berobat ("drop out") masih merupakan 
masalab yang sulit diatasi. Sebab lain ialah keterbatasan tenaga pengunjung 
rumab, masih rendahnya pengetabuan masyarakat akan kesehatan dan 
kondisi sosial ekonomi. 

Pengobatan yang tidak adekuat ini menyebabkan penderita tidak sembuh, 
namun tetap menular, sebingga model ·steady·state" tidak berlaku lagi. Yang 
dimaksud dengan "steatiy.-state" ialab seorang penderita TB paru dengan dahak 
BT A ( +), selama perjalanan 'penyakitnya akan menulari 10 orang per tahun 
selama 2 tabun. Diantara 10 orang yang ditulari ini 2 orang akan jatuh sakit, 
namun hanya 1 dari padanya akan mempunyai dahak BTA ( + ). Penderita yang 
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diobati tidak adekuat ini tidak mati namnn juga tidak sembuh, dan tetap 
merupakan sumber penularan bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan yang lebih 
runyam lagi, kemungkinan besar akan terdapat kuman yang resisten terhadap 
pengobatan. 
Oleh brena itu pengobatan TB paru barus benar-benar dilaksanakan dengan 
tekun dan baik, sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan WHO, yaitu ·POOR 
TREATMENT is both POOR DOCTORING aDd POOR PUBLIC HEALTH • 
Stiblo menyajikan suatu tabel hubungan antara ·case finding" dan "cure rates' 
dengan "prevalence ofsmeOJ'-positive cases·, yang menunjulcan bahwa dibutuhkan 
cure rate di atas 75% agar dapat menurunkan prevalensi BTA (+) melalui 
perluasan program 'case finding'. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan 
bahwa angka putus berobat dari sigi disuatu BP4 di Jawa Timur mencapai 60%. 

Prevalence of smear positive cases 
(incidence 100 smear positive/loo.000)* 

Case froding Cure rates 

rates 35% 50% 75% 85% 


35% 215 197 173 161 

50% 218 196 159 146 

65% 223 193 145 125 

70% 223 192 140 119 


(K. Styblo : Present and future situation of tuberculosis in the workt; special lecture 12 th APCDC, 
Seoul 1992) 

* Incidence di Indonesia 150 smear positive 1100.000 

Pada SI atau tingkatan pendidikan sarjana kedokteran ( S.ked) 

Keterbatasan waktu disatu pihak, dan luas serta dalamnya pengetahuan yang 
ingin diberikan, benar-benar mengharuskan kita memilah-milah pengetahuan 

~ mana yang hams diketahui, mana yang, sebaiknya diketahui dan mana yang 
hanya balk untuk diketahui. 
Disatu p!hak kita dituntut menghasilkan lulusan yang siap pakai, namun dilain 

~pihak dibutubkan lulusan yang berwawasan luas dan mendalam, yang sanggup 
mengembangkan dirinya lebih lanjut secara mandiri. 
Pendidikan di Laboratorium. Dmu Penyakit Pam dilaksanakan berdasarkan 
"ProbIaD Base LeamiDg" (PBL) dan Problem Oriented', Medical Record 
(POMR) I CatataD MedIk,... Berorientasl Masalab (CMOM) yang ~erdiri 

atas : Daftar Masalah {Probk 
Rencana Pemantauan. 

Re1fCtlll4 DlAGNOSA 
I 

Ditekankan pada penemwu 
metoda-metoda konsentrasi b 

R.netUUI TERAPI 

.D~tekank an pada kedua cara 
Indonesia, yaitu cara PROG 
penting adalah pemilahan pe 

penderita baru yang 
penderita lalai dan putus 
penderita gagal berobat, 
penderita kambuh. 

Interaksi obat serta efek 
khususnya dalam hubungan 
keluarga kecil sejahtera amat 
sekarang ini telah di nyat 
medik, berhubung ketiga 
host - environment 

R.nclllUl PEMANTAUAN 

Ditekankan pada keberhasilan 
Seperti telah dikatakan di a 
menurunkan prevalensi BTA 
untuk keberhasilan terap~ agar 
impian belaka. 

Pada S2 (Magister Sains) ata 

CMOM untuk tuberkulosa ter, 

R.nctUItJ DlAGNOSA 

Rencana diagnosis TB paru . 
memperoleh bahan guna pe 
tuberkulosa, dalam hal ini 
pemeriksaan "Po/imerase Ch 

..
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~ tidal< sembuh, dan tetap 
:kitarnya. Bahkan yang Iebih 
uman yang resisten terhadap 

r-benar dilaksanakan dengan 
eluarkan WHO, yaitu ·POOR 
POOR PUBLIC HEALm • 

case findin( dan "cure rates· 
lenunjukan bahwa dibutuhkan 
prevalensi BTA (+) melalui 
Wl di lapangan menunjukkan 
fi Jawa Timur mencapai 60%. 

re cases 
/100.000)

:ute rates 
75% 85% 

173 161 
159 146 
145 125 
140 119 

! 1I1Orld; special \ectlIre 12 th APCDC, 

lIoktJeran ( S.ked) 

dalamnya pengetahuan yang 
memilah-milah pengetah~ 

ya diketahui dan mana yang 

yang siap p~ namun dilain 
dan mendalam, yang sanggup 

dilaksanakan berdasarkan 
OrieDted', Medkai Record 

~Iab (CMOM) yang terdiri 

atas: Daftar Masalah (Problem List), Rencana Diagnosa, Rencana Terapi dan 
Rencana Pemantauan. 

Rel'ietlu DlAGNOSA 

Ditekankan pada penemuan BTA, mulai dati hapusan langsung sampai 
metoda-metoda konsentrasi homogenisasi dahak, serta kumbah lambung. 

RenetuUJ TERAPI 

D~tekankan pada kedua cara penatalaksanaan pengobatan tuberkulosa paru di 
Indonesia, yaitu cara PROGRAM dan CARA INDIVIDU, serta yang amat 
penting adalah pemilahan penderita menjadi 4 kategori yaitu : 

penderita baru yang belum peroah mendapatkan terap~ 
penderita lalai dan putus berobat, 
penderita gagal berobat, 
penderita kambuh. 

Interaksi obat serta efek sam ping obat mendapatkan perhatian secukupnya, 
khususnya dalam hubungan obat kontraseptif oral dan rifampisin. Peran 
keluarga kedl sejahtera amat berpengaruh pada pemberantasan TB paru, yang 
sekarang ini telah di nyatakan sebagai masalah sosial dan bukan lagi masalah 
mediI<, berhubung ketiga faktor epidemiologi telah diketahui, yaitu agent 
host - environment. 

RenetuUJ PEMANTAUAN 

Ditekankan pada keberhasilan terap~ yaitu konversi sputum serta kekambuhan. 
Seperti telah dikatakan di atas, suatu cure rate dibawah 75% tidak akan 
menurunkan prevalensi BTA (+), sehingga segenap upaya yang dikerahkan 
untuk keberhasilan terap~ agar "health for ail by the year 2()()(J' hanya merupakan 
impian belaka. 

Pada S2 (Magister Sains) alau PPDS (Peserta Program Dolder Spesialis) 

CMOM untuk tuberkulosa terdiri atas : 

Reneana DLAGNOSA 

Rencana diagnosis TB paru ,meliputi penggunaan peralatan canggih untuk 
memperoleh bahan guna pemeriksaan pembuktian adanya Mikobakterium 
tuberkulosa, dalam hal ini termasuk peralatan bronkoskopi serat optik, 
pemeriksaan "Polimerase Chain Reaction" (PCR), yang telah menghasilkan 
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hadiah Nobel untuk Karin Mulins selaku penemunya pada tahun 1993 ini. 
Kepada PPDS diherikan teori dasar diagnosa serologik TB pam, mencakup 
keterbatasan serta kegunaannya. Namun pada kenyataannya dari 7 tes serologik 
yang saya ketahui untuk diagnosa tuberkulosa, belwn satupun yang memenuhi 
persyaratan untuk digunakan secara wnum di luar 'setting' alau sikon penelitian. 
IGta sekarang sedang memasuki era informasi. Di dunia ilmu kedokteran sendiri 
ratusan artikel ilmiah dipublikasikan setiap harinya. Informasi yang dahulu 
dianggap benar belum tentu relevan lagi pada masa kini atau masa mendatang. 

R,nctuUI TERAPI 

Rencana terapi terutama ditekankan pada pengobatan CARA INDMDU, 
berhubung kedudukannya selaku konsultan dikemudian hari, akan banyak 
menghadapi kasus-kasus gagal pengobatan, dimana penanganannya harus 
henar-benar disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap kasus. Pengobatan 
REMEDIAL pada gagal pengobatan harus dilakukan dengan amat tekun dan 
pengawasan ketal, oleh karenahal ini bisa merupakan kesempatan terakhir bagi 
penderita agar dapat sembuh dari TB paru yang dideritanya. 

RenctuUI PEMANTAUAN 

Rencana pemantauan ditujukan pada rehabilitasi faal paru penderita agar bisa 
menempati tempatnya sebagai manusia pembangunan Indonesia. Dalam hal ini 
termasuk memberikan pengertian bahwa hekas penderita tuberkulosa bokan 
warga negara kelas dua yang perlu di tolak dari berbagai lapangan pekerjaan. 
Kecuali mereka yang sembuh dengan cacat faal paru herupa kapasitas vital 
dibawah 60% nilai normaInya, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa 
diperkerjakan di segala macam pekerjaan. 
Pada kesempatan ini saya menyampaikan keprihatinan saya karena masih 
banyak Rumah Sakit yang menolak merawat penderita TB paru. Dan saya akan 
sangat herbahagia bila di masa mendatang semuaRumah Sakit tidak menolak 
merawat penderita TB paru ini. 

Pada S3 

Kemajuan IPTEK menuntut penguasaan di bidang biomolekuler dan genetika. 
Kedua staf paru berpredikat S3 yang ada di Laboratorium Ilmu Penyakit Paro 
sekarang ini telah melakukan disertasi perihal masalahtuberkulosa. Walaupun 
pada waktu ito, sesuai sarana yang tersedia, belum me~ya sampai 
kepada tarat yang mendalam. 

Data rekam medik UPF Pan 
paru pada saat ini tclah mendl 
dan tempat ke lirDa dati rujuI 
WHO (1985) menyatakan 
GANGGUAN ~EHATM 
SEBELUM WAKTUNYA BI 
Genderang perang antara rol 
1964, dengan pemyataan pc 
General) bahwa merokok me 

di 

a 

Disatu pihak didapatkan bah' 
baik aktif maupun pasif, nll!Jl 
kanker paru. 

Pada SI 

Ditekankan pada perm 
(deteksi dici). 

Renc41f(J. DIAGNOSTIK 

Prosedur SKRINING, ter 
Perhatian khusus disini 
mendapatkan kanker paru 
merokoknya. 
Dalam jangka panjang, yaitu 
untuk menderita kanker paru 
lamanya merokok. 

, 
1 - 10 batanglhari meningka1 

20 - 30 batanglhari meningka 
40 - 50 batanglhari meningka 

• 
Mengurangi kebiasaan meroko 
sebat sulit dicapai melalui "Si 

pengungkapan statistik tentang 
paru dsb; karena diakui 
"keuntungan" bagi si perokok 
konsentrasi berpikir, mene 
mempersuasikan masyarakat 

.
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mya pada tabun 1993 00. 
~rologik TB pam, mencakup 
yataannya dari 7 tes serologik 
lum satupun yang memenuhi 
'setting' atau sikon penelitian. 
iunia ilmu kedokteran sendiri 
inya. lnformasi yang dabulu 
sa kini atau masa mendatang. 

gobatan CARA INDIVIDU, 
~emudian hari, akan banyak 
mana penanganannya harus 
disi setiap kasus. Pengobatan 
man dengan amat tekun dan 
lkan kesempatan terakhir bagi 
dideritanya. 

i faa! paru penderita agar bisa 

:unan Indonesia. Dalam hal 00 

penderita tuberkulosa bukan 


. berbagai lapangan pekerjaan. 

paru berupa kapasitas vital 
mengapa mereka tidak bisa 

. tinan saya brena masih 
. TB paru. Dan saya akan 

Rumah Sakit tidak menolak 

biomolekuler dan genetika. 
atorium Ilmu Penyakit Paru 

tuberkulosa. WaIaupoo 
bclum m~ya sampai 

KANKER PARU 


Data rekam. medik UPF Paru RSUD Dr. Soetomo menunjukan bahwa tumor 
pani pada saat ini telah menduduki tempat kedua da.ri penyakit paru rawat map 
dan tempat ke lin1a da.ri rujukan ke unit rawat jalan paru. 
WHO (1985) menyatakan bahwa MEROKOK adalah PENYEBAB 
GANGGUAN KESEHATAN dan dengan TIDAK. MEROKOK KEMATIAN 
SEBELUM WAKTUNYA BISA DIHINDARI. 
Genderang perang antara rokok dan kanker paru telab ditabuh sejak taboo 
1964, dengan pernyataan penguasa kesehatan di Amerita Serikat (US Surgeon 
General) bahwa merokok membahayakan kesehatan. 
Disatu pihak didapatkan babwa 90% penderita kanker paru adalah perokok 
balk aktif maupoo pasif, ncu.nun sebaliknya tidak semua perokok akan terkena 
kanker paru. 

Pada Sl 

Ditekankan pada permasalaban : kapan harus CURIGA akan kanker paru 
(deteksi dini). 

RenclJlUJ DIAGNOSTIK 

Prosedur SKRINlNG, terutama pada kelompok masyarakat risiko tinggi . 
Perhatian khusus disini ditujukan pada 'para PEROKOK yang risiko 
mendapatkan kanker paru meningkat sejalan dengan berat kebiasaan 
merokoknya. 
Dalam jangka panjang, yaitu antara 10 - 20 tahun, merokok menyebabkan risiko 
untuk menderita kanker paru yang berjalan seiring dengan jumlah rokok dan 
lamanya merokok. 
1 - 10 batang/hari meningkatkan risiko 15 x 

20 - 30 batang/hari meningkatkan risiko 40 - 50 x 
40 - 50 batang/hari meningkatkan risiko 70 • 80 x 

Mengurangi kebiasaan merokok di masyarakat dalam upaya menuju bidup yang 
sehat sulit dicapai melalui ·scare tactics" (menakut-nakuti), seperti misalnya 
pengungkapan statistik tentang peningkatan risiko sakit jantung, PPOM, tanker 
paru dsb; karena diakui atau tidak merokok· juga memberikan nilai 
"keuntungan" bagi si perokok a.1. pengurangan stress, menambah perasaan 
konsentrasi berpikic, menenangkan emosi dan lain sebagainya. Namoo 
mempersuasikan masyarakat bahwa merokok adalah ASOSw..., yaitu 
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merugikan kesehatan masyarakat yang tidak merokok, banyak menunjang 
keberhasilan. Usaha persuasi ini berhasil di negara industri seperti Skandinavia, 
Jerman, bahkan dinegara tetangga kita Malaysia. Memberikan bekal 
pengetahuan bagaimana membantu seorang perokok untuk menghentikan 
kebiasaan merokoknya, saya golongkan dalam. pengetahuan yang sebaiknya 
diketahui. 

Rt1U:fJIUI. TBRAPI 

Sadar akan keterbatasan sarana di Puskesmas sebagai pos terdepan kesehatan, 
maka pendidikan Sl ini berpijak pada patokan kapan harus MERUJUK. Kunci 
disini adalah pengetahuan mengenai kapan penderita masih bisa disembuhkan 
(CURABLE) dan kapan hanya diusahakan paliatif. 
Untuk karsinoma paru jenis bukan sel kecil, ditetapkan staging T2NlMO sebagai 
staging tertinggi yang masih bisa diusahakan penyembuhan lewat pembedahan. 
Sedangkan untuk karsinoma jenis sel kecil tidak dilakukan pembedahan, namun 
menggunakan modalitas khemoterapi dan radiasi. Disini perlu ditekankan 
bahwa yang menjadi fokus pengobatan adalah PENDERITA SEUTUHNYA, 
DAN BUKAN KANKERNYA.' Yang penting adalah usaha meningkatkan 
KUALITAS HIDUP PENDERlTA. 

Mengejar SURVIVAL semata-mata, dengan mengabaikan kwalitas hidup, 
tidaklah menjalankan profesi kedokteran yang benar. OliVer Wendel Holmes 
pada abad ke 19 menguraikannya dengan indah yaitu : "To cure rarely, to relier 
often, hut to comfort always·. 

Rt1U:fJIUI. PBMANTAUAN 

Didasarkan pada pemantauan kualitas hidup penderita. Untuk ini di UFF Paru 
digunakan ·Performance scale dari Karnofl'sky". 

Pada S2 atau PPDSI 

Empat prioritas Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu pencegahan, diagnosa 
dini, terapi dan rehabilitasi menjadi kebarusan untuk diketahui peserta didik 
spesialisasi Paru. Segala tindakan untuk mencapai diagnosa wajib dikuasai 
sesuai sarana yang tersedia. Demikian pula untuk modalitas terapi kanker paru, 
dituntut penguasaan baik dalam bidang. persiapan, rehabilitasi pasca bedah, 
pemberian sitostatika, peogobatan secara immunologi ..upun perawatan 
paliatif. 

1 

I 

~ 

Pada S3 

Kemajuan IPTEK, meagha 
genetika yang bel;hubUDgaD. d 

Sigi yang dikerjakan LaboratOj 
pada tahun 1991, mendap~ 
usia antara 13 - 60 tabUD. 

Pada S1 

Sesuai komitmen bersama, 
format PBL serta memakai C 

RtncfJIUI. DLAGNOSTIK 

Disamping hal elementer se 
hitung eosinoftl, spiral Curse. 
paru sederhana, yaitu "mini pe, 
yang berpijak pada peroyat 

Rencana TERAPI 

Untuk serangan asma akut 
Aminoftlin - Beta agonis -
Namun kemajuan IPTEK 
pergeseran pendapat dari aler 

RtnclUtll PEMANTAUAN 

Terutama perihal seringnya Cr, 
diluar serangan. 

Pada S2 atau PPDSI 

Disamping semua penatal 
pengetah uan perihal penceg 
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~rokok, banyak menunjang 
industri seperti Skandinavia, 
aysia. Memberikan bekal 
'okok untuk menghentikan 
engetahuan yang sebaiknya 

!pi pos terdepan kesehatan, 
an barus MERUJUK. Kunci 
rita masih bisa disembubkan 

f. 
lkan staging T2NlMO sebagai 
~mbuhan lewat pembedahan. 
lakukan pembedahan, namun 
lSi. Disini perIu ditekankan 
~NDERITA SEUTUHNYA, 
adalah usaha meningkatkan 

Ilengabaikan kwalitas bidup, 
cnar. Oliver Wendel Holmes 
utu :"To cure rarely, to relier 

. . Untuk ini di UPF Paru 

, yaitu pencegahan, diagnosa 
tuk diketahui peserta didik 

pai diagnosa wajib di.kuasai 
modalitas terapi tanker pam, 

rehabilitasi pasca bedah, 
unologi ~UpUB perawatan 

Pada S3 

Kemajuan IPTEK, mengharuskaa penguasaan bidaDg biomolekuler dan 
geneti.ka. yang be~bubungan dengan neoplasma. 

ASMA BRONKIAL 

Sigi yang dikerjakan Laboratorium Ilmu Penyakit Pam FK Unair di Jawa Timur 
pada tabun 1991, mendapatkan prevatensi asma bronkial sebesar 7.7% pada 
usia antara 13 - 60 tabun. 

Pada S1 

Sesuai komitmen bersama, pendidikan perihal Asma pun diberikan dalam 
format PBL serta memakai CMOM. 

RenclUUl DIAGNOSTIK 

Disamping hal elementer seperti wheezing ekspiratori, diajarkan pula ni1ai 
hitung eosinofIl, spiral Curschmann, kristal Charcot·Leyden, pemeriksaan faal 
paru sederhana, yaitu "mini peak flow meter', ditekankan pula diagnosa banding 
yang berpijak pada pernyataan bahwa tidak semua wbeezing adalah asma. 

Rencw TERAPI 

Untuk serangan asma aleut serta status asmatikus, format terapi ABC : 
Aminofilin - Beta agonis - Corticosteroid masih tetap dipertahankan. 
Namun kemajuan IPTEK menghendaki pula menyampaian informasi 
pergeseran pendapat dari alergi ke inflamasi sebagai patogenesis penyakit asma. 

RenclUUl PEMANTAUAN 

Terutama perihal seringnya frekuensi serangan asma serta keadaan faal paru 
diluar serangan. 

Pada Sl atau PPDSI 

Disamping semua penatalaksanaan asma bronkial sesuai CMOM, dituntut pula 
pengetahuan perihal pencegahan, indikasi dan tatalaksana immunoterapi. 
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Melalrukan tes provokasi bronkus yang di kemudian hari mungkin banyak 
diperlukan untuk pembuktian penyakit paru/asma bronkial wbat kerja 

Pada S3 

Pengetahuan biologi molelruler di bidang asma., terutama biologi molelruler dari 
sitokinin, dasar molelruler cara kerja steroid, serta biologi molelruler reseptor 
permukaan jalan nafas, merupakan bagian penting penelitian di bidang asma. 
Hal ini semua tidak dapat dikerjakan secara terpisah, melainkan harus 
terintegrasi dengan pendekatan lain seperti biologi seluler, biokimiawi, 
immunologi, farmakologi dan faal. 

PNEMONI 

Data rekam medik UPF Paru RSUD Dr. Soetomo, dari tahun 1986 - 1992 
menunjukan BOR yang di tempati penderita pnemoni berkisar dari 8 - 11.8% 
dan jumlah penderita rawat inap! dengan angka kematian yang amat tinggi yaitu 
22.3 - 34.8%. 

Terungkap pula bahwa 54.4 - 62.7% dari kematian terjadi dalam kurun waktu 

sebelum. 48 jam sejak masuk rumah sakit, hal mana bisa dianggap mencerminkan 

kegagalan penanganan di garis depan pelayanan kesehatan. 


HARI KEMATIAN 


PENDERITA PNEMONI 1991 
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RellClllUl DIAGNOSTIK 

Terutama ditekankan pada 
foto toraks. Melakukan 
pengecatan Gram penting 

Re1U:1UUI TERAPI 

Ditekankan pada klasjfikasi 
* "Community-«qu.ired 
* Infeksi nosokomial 
* Infeksi pada "imm~ 
Tidal: tersedianya peta 
akan bertugas, menim~ 
Tanpa informasi peta 
Namun tiada rotan akarpun 
FK Unair menyusun suatu 
yang mungkin mendekati 
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1991 

hari mungkin banyak 
bronkial wbat ketja. 

biologi molekuler dari 
biologi molekuler reseptor 
penelitian di bidang asma. 

terpisah, melainkan barns 
biologi seluler, biokimiawi, 

dari tahun 1986 - 1992 
berkisar dari 8 - 11.8% 

jematIaiDyang amat tinggi yaitu 

terjadi dalam kurun waktu 
bisa dianggap mencerminkan 

I
.; 

I
..... 

ANGKA KEMATIAN 10 PENYAKIT 1992 


RSUD DR. SOETOMO 
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_1992 

Pada SI 

Terutama ditekankan pada diagnosa fisik pnemoni, tanpa ketergantungan pada 
foto toraks. Melakukan pemeriksaan bapusan langsung dahak dengan 
pengecatan Gram penling bagi perencanaaD terapi. 

Ditekankan pada ldasifikasi perolehan pnemoni yaitu : 
• "Community-acquirf!d infection", 
• Infeksi nosokomial ~ 
• Infeksi pada "immunocompromised host". 

Tidak tersedianya peta kepekaan antibiotika dari· daerah dimana si dokter ini 

akan bertugas, menimbulkan suatu dilema untuk penentuan terapi terPaik . 

Tanpa informasi peta kepekaan adalah mustahil untuk menentukan terapinya. 

Namun tiada rotan akarpun berguna, maD Laboratorium Dmu Penyakit Paro 

FK Unair menyusun auatu taapi empiris berdasarkan data penelitian kIinik 

yang mungkin meadekati tebenaran. 
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RellCtINJ PEMANI'AUAN 

Ditekankan pada kewaspadaan terhadap komplikas~ sella lama proses 
penyePlbuhan. Penderita pnemoni yang tidak mengalami perbaikan daIam 10 
~ harnpir dapat dipastikan mempunyai penyakit lainnya. 

Pacla 82 atau PPD81 

Penekanan pendidikan diletakkan pada identifikasi macam·macam pnemo~ 


ko-morbid, serta sebab kematian. 

Terutarna ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) yang memiliki angka 

mortalitas diatas 60% perIu dikenal. 


Pada S3 

Rasanya tidak ada yang khusus harus diketahui, pada tingkatan ini, disamping 
apa yang perlu dikuasai pada tingkatan 52. Perlu memperhatikan program "back 
to basic" untuk mencari dasar·dasar interaksi agent - host - envrrotllfient. . 

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF MENAHUN 
(PPOM) 

Presiden Suharto pada pengaraban Rakemas Departemen Kesehatan dan 
Kebudayaan taboo 1993 menyatakan a.1. babwa dalam era tinggal landas yang 
akan mulai kita masuki taboo depan, disamping memberikan perhatian besar 
kepada pembangunan pertanian kita akan lebih berorientasi pada pembangunan 
industri. 
Sigi di Jawa Timur pada taboo 1991 mendapatkan bahwa prevalensi PPOM 
berkisar antara 3.8 - 35.1% dengan rata rata sebesar 13.4%. Prevalensi yang 
tinggi dicatat di daerah yang padat industri (Gresik-Surabaya) serta daerab 
kantong kemiskinan seperti Pacitan, Renge~ dan Tapen. 
Diantara penyakit rawat inap, PPOM bertanggung jawab atas 3 - 6% daripada 
BaR di UPF. Paru RSUD Dr. Soetomo dengan angka kematian berkisar 
8-12%. Walaupun angka kematian ini relatif tidak terlalu tinggi jika 
dibandingkan dengan angka kematian akibat pnemo~ namun cacat faal paru 
yang timbul mengakibatkan keterbatasan kemampuan kerja. lnilah yang 
merupakan ciri PPOM yang perIu mendapat perhatian. 

Lebih lanjut Presiden Sohal 

. 
memerlukan sumber daya 
harus diarahkan untuk me 
melalui cara pencegahan dan 

Pada SI 

R'1IclII'UJ DIAGNOSA 

Ditekankan bahwa PPOM b 
1dinik yang terdiri atas 
bronkiektasis, asma bronkial 
490 - 496}. 

R,nclll'UJ TERAPI 

Terapi ditujukan pada hal·h, 

R,nclll'UJ PEMANTAUAN 

Pemantauan ditujukan pa' 
sederbana yaitu mini peakfiO' 
puskesmas. 

Pada S2 atau PPDSI 

Lebih dipentingkan usaha.w 
Sekali lagi yang tidak bo1eb c 
ootuk menghentikan kebiasu 

Pada S3 

Kembali disini pengetahuan 

Disamping kelima penyal 
pengetahuan dasar dan pen! 

juga perlu d.ikuasai, terutam 
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plikas~ serta lama proses 
~taiaJni' perbaikan dalam 10 

. lainnya. 

macam-macam pnemoni, 

) yang memiliki angka 

ada tingkatan ini, disamping 
emperhatikan program "back 

nt - host - environment. 

Departemen Kesehatan dan 
am era tinggallandas yang 

memberikan perhatian besar 
orientasi pada pembangunan 

bahwa prevalensi PPOM 
13.4%. Prevalensi yang 

ik-Surabaya) serta daerah 
apen. 
jawab atas 3 -	 6% daripada 

angka kematian bermar 
: tidak terIalu tinggi jika 
!noni, namun cacat faal paru 
Ilmpuan kerja. Inilah yang 
atian. 

Lebih lanjut Presiden Suharto juga menegaskan bahwa masyarakat industri 
memerlukan sumber daya manusia yang bermutu. Karena itu, duma pendidikan 
hams diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia 
melalui cara pencegahan dan rehabilitasi faal paru yang cacat terse but. 

Pada SI 

RenctllUl DLAGNOSA 
., 

Ditekankan bahwa PPOM bukan penyakit tunggal, melainkan suatu kesatuan 

I 	 ldinik yang terdiri atas beberapa penyakit a.l. bronkitis kronik, emfisema, 
~ 	 bronkiektasis, asma bronkial dll {ICD (International Classification of Diseases): 

490· 496}. 

RencGIUI TERAPI 

Terapi ditujukan pada hal-hal yang masih reversibel. 

RencGIUI PEMANTAUAN 

Pemantauan ditujukan pada faal parD, yang bisa dilakukan dengan alat 
sederhana yaitu mini peakflow meter, yang seyogyanya bisa tersedia di setiap 
puskesmas. 

Pada SZ atau PPDSt 

Lebih dipentingkan usaha-usaha diagnosa dini, sella rehabilitasi pernafasan. 
Sekali lagi yang tidak boleh dilupakan adalah usaha·usaha membantu perokok 
untuk m.cnghentikan kebiasaannya, guna menuju ke kebidupan yang lebih sehat. 

Pada S3 

Kembali disini pengetahuan biomolelruler penting. 

Disamping kelima penyakit utama, sudah barang tentu pengetaliuan 
pengetahuan dasar dan penunjang dIbidang paru, serta penyakit paru lainnya 
juga perlu dikuasai, terutama pada tingkatan PPOSI Paro. 
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PENELITIAN 

Penelitian adaJah bagian dari Tri Dharma Perguruan r1D@gi - d81I. merupakan 
wahamapromosi akademik- yang mutIat harus dikerjakall oleh stat peugajar, 
seperti dijabarkan pada butir delapan belas dan Kebijabanaan Umum 
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rakernas DepDikBud tahoo 
1993 yang berbunyi : 

Melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijaksanaan sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan, keterpaduan pengumpulan dan 
pengolahan data, penelitian dan penyederhanaan sistem pengujian 
dan stabilitas kurikulum dalam. usaha peningkatan relevansi dan 
mutu pendidikan dengan kebutuhan pembangunan serta teknologi 
komunikasi pendidikan daIam menunjang pelaksanaan proses 
belajar-mengajar. 

Dalam era tinggal landas yang akan kita masuki tahun depan, di samping 
memberikan perhatian besar pada pembangunan pertanian, pembangunan kita 
akan lebih berorientasi pada pembangunan industri. 
Sejalan dengan ini, penelitian-penelitian penyakit paru kerja, ekologi dan polusi 
mendapatlcan perhatian khusus. 
Hal mana tercermin dari 2 studi Jingkungan, 4 studi paru kerja, 1 studi di 
Kalimantan Tengah, serta 1 studi persiapan di lembah Baliem, Waimena yang 
telah dilakulcan oleh staf dari Laboratorium Ilmu Penyakit Paru. 

Pada SI 

Di dalam kurikulum Kurikulum Inti Pendidikan Dokter di Indonesia memang 
tidak tersedia waktu secara. ekspUsit untulc melakukan penelitian, sehingga 
penelitian pada Strata ini saya klasiftkasi sebagai "baik untuk dilakulcan" (Nice 
to do). 
Dan Laboratorium Paru selalu siap membantu dan membimbing para 
mahasiswa kedokteran untulc melakukan penelitian. Terbulcti telah dilakulcannya 
penelitian oleh para mahasiswa a.l. di penambangan belerang di G. IdjeD, 
penelitian pengaruh polusi terhadap faal paru, faal paru pada pendaki gunoog 
kelompok pecinta alam, kesehatan paru aDF80ta pasukan kuning Kotamadya 
Surabaya. 

Pada Sl atau PPOS 1 

Penelitian merupakan keharusan (MUST DO) sebagai persyaratan 
mendapatkan surat tanda keahlian di bidang paru. Sampai saat ini .sifat 

penelitian masih bebas sesuai 
tuntutan jaman. Dalam katall 
judul/ruang lingkup penelil' 
kebutuhan pengembangan La1 
Indonesia umumnya. 
Penelitian di bidang ekologi. 
Staf di bidang pam terbagi 
Paru Obstruksi Menahun, R, 
serta Faal Paru. Masing
menelorkan minimal 1 pene' 
minimal 1 penelitian setiap t 

Pada S3 

Penelitian merupakan das 
bersangkutan. Seluruh fasilil 
dikerahkan untuk memba' 
sampaikan bahwa calon S3 
tesisnya, telah memilih hub 
PPOM sebagai tema peneliti. 
Kalau tingkatan penelitian pa' 
inferensial, pada S2 Iebm diu!, 
case control, atau crossectionj 
pada S3 disamping semua 
proyeksi atau visi ke depan ( 
Proyek Pneumobile yang mel 
merupakan penelitian besar 
instansi, dan sekarang basil 
Indonesia dan sudah dipeq 
rujukan referensi penelitian 

PENGABOIAN MASYARAJ 

Universitas boleh atau ball 
e:rcellence", namun jangan 
memandang rendah masyar 
kekeliruan besar. Semua ora 
berkesempatan meraihnya. 1 

pam, akhirnya si duburlah 
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Tmggi - dan merupakan 
dikcrjaku oleh staf pengajar, 
dati Kebijaksanaan Umum 
Rakemas OepOikBud tabun 

kebijaksanaan sesuai 
nan pengumpulan dan 

sistem pengujian 
atan relevansi dan 

PDfl:urum serta teknologi 
pelaksanaan proses 

. tahUD depan, di samping 
pertanian, pembangunan kita 

paru kerja, ekologi dan poIusi 

studi paru kerja, 1 studi di 
mbah Baliem, Waimena yang 
Penyakit Paru. 

tu dan membimbing para 
. Terbukti telab dilakukannya 

belerang di G. Idjen, 
paru pada pendaki gunUDg 

pasukan kuning Kotamadya 

! 

DO) sebagai persyaratan 
paru. Sampai saat ini sifat 

penelitian masih bebas sesuai kreativitas masing-masmg, namun sejalan dengan 
tuntutan jaman. Dalam katalog studi revisi baru yang akan berlaku mulai 1994 
juduJ/ruang lingkup penelitian akan di arahkan atau terstruktur sesuai dengan 
kebutuhan pengembangan Laboratorium khususnya dan manusia pembangunan 
Indonesia umumnya. 
Penelitian di bidang ekologi dan penyakit paru kerja akan saya prioritaskan. 
Staf di bidang paru terbagi dalam 7 seksi yaitu : Infeks~ Onkolo~ Penyakit 
Paru Obstruksi Menahun, Rehabilitasi, Alergi-Immunol~ Diagnostik Invasif, 
serta Faal Paru. Masing-masing seksi mempunyai keharusan (must do) 
menelorkan minimal 1 penelitian setiap 2 tahun, dan bersama dengan PPOS 
minimal 1 penelitian setiap tahun. 

Pacla S3 

Penelitian merupakan dasar dari pada penyampaian keberhasilan yang 
bersangkutan. Seluruh fasilitas dan kemampuaD Laboratorium Paru dapat 
dikerahkan untuk membantu calon promovendus. Dengan bangga saya 
sampaikan bahwa calon S3 paru yang sebentar lagi akan mempertahankan 
tesisnya, telah memilih hubungan pencemaran udara di lingkungan industri dan 
PPOM sebagai tema penelitiannya. 
Kalau tingkatan penelitian pada S1 umumnya masih berkisar pada sigi atau data 
inferensial, pada S2 lebih diutamakan uji coba klinis, ataupun penelitian kohon, 
case control, atau crossectionai dengan wawasan analitik deskriptif. Sedangkan 
pada S3 disamping semua tersebut di atas, sangat dibutuhkan pandangan, 
proyeksi atau visi ke depan dari promovendus. ' 
Proyek Pneumobile yang menghasilkan nilai normal faal pam orang Indonesia 
merupakan penelitian besar yang mencakup banyak ahli paru dan banyak 

instansi, dan sekarang hasil Pneumobile tersebut sudah diedarkan di seluruh 
Indonesia dan sudah dipergunakan di banyak institusi serta sebagai bahan 
rujukan referensi penelitian S3. 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

Universitas boleh atau bahkan harns berkembang sebagai snatu "centre of 
excellence", namun janganlab menjadi menara gading. Melupakan 'atau 
memandang .rendah masyarakat yang tidak berpredikat sarjana adalah snatu 
kekeliruan besar. Semua orang ingin menjadi terpelajar namun mungkin belum 
berkesempatan meraihnya. lbarat satire organ terpenting: otak - jantung 
pam, akhirnya si duburlah yang menginsyafkan semna; demikian pulalah di 
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· 

masyarakat, semua komponen saling menunjang dan semua orang sarna di mata 
Allah. Perbedaannya hanya terletak pada amaI, ibadah dan ilmunya. 
Universitas barns mengabdi pada masyarabt dan sebagai lembaga harus 
memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 
Dengan pengabdian pada masyarakat, universitas diharapkan dapat 
memberikan uluran tangan bagi pembangunan, pengembangan dan 
kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, melalui pengabdian masyarakat 
universitas juga berkesempatan memperoleh umpan balik berbagai masukan 
pemikiran dan bahan bahan lainnya yang bisa diolah untuk kepentingan 
kemajuan bersama. 
Kepentingan penderita akan selalu saya utamakan (Salus Aegroti Suprema Lex 
Est) dengan mudah dipeduas menjadi Kepentingan Masyarakat akan selalu saya 
utamakan. 
Agar hal ini dapat menjadi kenyataan, Laboratorium IImu Penyakit Paro, 
menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti 
YAY ASAN KANKER INDONESIA, YAYASAN ASMA INDONESIA, 
PERHIMPUNAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSA INDONESIA 
serta Perhimpunan Profesi seperti PERHIMPUNAN DOKTER PARU 
INDONESIA, IKATAN DOKTER INDONESIA, lKATAN ALUMNI 
AlRLANGGA, PERHIMPUNAN ONKOLOGI INDONESIA dsb. 

Pada SI 

Para dokter muda yang bertugas di Laboratorium IImu Penyakit Paro dilibatkan 
seeara aktif dalam Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah sakit (PKMRS). 

Pada S2 atau PPDSI Pam dan S3 

Secara aktif dan secara bergiliran bertugas pada klub-klub asma yang tersebar, 
memberikan pelayanan di Kalimantan Tengah serta siap untuk bakti sosial, 
kapan dan bilamana diperlukan. 
Staf pam secara sadar dan suka rela telah menyumbangkan tenaga dan 
pikirannya tanpa pamrih pada banyak kegiatan pengabdian masyarakat, babkan 
demikian banyaknya, kadang-kadang pada waktu pengisian angka kredit 
kenaikan pangkat, akan meluber di butir pengabdian masyarakat 

Hadirin yang terbormat, 

Sesuai skala prioritas, sebagi 
saya habiskan pada fokus apa 
(MUST KNOW or MUST D 
Dan sekarang sampailah say: 
dikerjakan (SHOUW KNO 

PENDIDIKAN 

Sesuai pandangan Rektor U 
pun mengharapkan para d, 
membekali diri dengan pe: 
relevan dengan permasa1: 
didik saya menjadi ahli sta' 
dikuasai, walau hanya sekel 

promosi konsumtif. 
Contoh lain adalah masalab 

paru seperti pnemoni aki 
kewaspadaan akan peningka 
tersebut. Perhatian terhada' 

immunologi. 

PENELITIAN 

Kalau pada porsi HARUS 
terstruktur sesuai kebutu1w 
maka pada porsi SEBAlD 
lebih bersifat atau ditentw 

PENGABDIAN MASYARAl 

Sejalan dengan hal diatas, 
pengabdian masyarakat tid! 
melainkan diserahkan pad! 
yang melembaga. 
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'versitas diharapkan dapat 
nan, pengembangan dan 

laIui pengabdian masyarakat 
baJik berbagai masukan 

diolah untuk kepentingan 

(Salus Aegroti Suprema Lex 
Masyarakat akan selalu saya 

torium llmu Penyakit Paru, 
Masyarakat (LSM) seperti 

AN ASMA INDONESIA, 
ERKULOSA INDONESlA 
PUNAN DOKTER PARU 

lA, lKATAN ALUMNI 
INDONESIA dsb. 

u Penyakit Paro dilibalkan 
akat Rumah sakit (PKMRS). 

ub-Idub asma yang tersebar, 
rta siap untuk bakti sosial, 

nyumbangkan tenaga dan 
1JgaltK!U'In masyarakat, bahkan 

pengisian angka krewt 
an masyarakat. 

r 

Hadirin yang terhonnat, 

Sesuai skala prioritas, sebagian besar dari waktu yang tersedia bagi saya telah 
saya'habiskan pada fokus apa yang HARUS DIKETAHUI alau DlKERJAKAN 
(MUST KNOW or MUST DO). 
Dan sekarang sampailah saya pada hal hal yang SEBAIKNY A diketahui atau 
dikerjakan (SHOULD KNOW or DO). 

SEBAIKNYA DIKETAHUI atau OILAKUKAN 
(SHOULD KNOW or SHOULD DO) 

PENDIDIKAN 

Sesuai pandangan Rektor Universitas Airlangga mengenai "back to basic', saya 
pun mengharapkan para dokter muda, PPDSl paru, maupun staf untuk 
membekali diri dengan pengetahuan dasar sesuw sarana yang Jersedia, serta 
relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Saya tidak megharuskan peserta: 
didik saya menjadi ahli statistik, namun pengetahuan dasar statistik sebaiknya 
dikuasai, walau hanya sekedar untuk tidak mudah diperdayai oleh promosi
promosi konsumtif. 
Contoh lain adalah masalah infeksi HIV serta hubungannya dengan penyakit 
paru seperti pnemoni akibat Pneumocystis carinii serta meningkatkan 
kewaspadaan akan peningkatan prevalensi penyakit TB paru pada kelompok 
tersebut. Perhatian terhadap infeksi HIV ini menuntut pengetahuan dasar 
immunologi. 

PENELITIAN 

Kalau pada porsi HARUS dilakukan, judul atau ruang .lingkup penelitian 
terstruktur sesuai kebutuhan pengembangan Laboratorium IImu Penyakit Paro, 
maka pada porsi SEBAIKNY A dilakukan judul dan roang lingkup penelitian 
lebih bersifat atau ditentukan berdasarkan minat/perhatian masing masing. 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

Sejalan dengan hal diatas, pada porsi SEBAIKNY A dilakukan ini, kegiatan 
pengabdlan masyarakat tidak lagi distruktur sefta dikendalikan Laboratorium, 
melainkan d.iserahkan pada selera masing masing, diutamakan dalam wadah 
yang melembaga. 
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Misalnya : menyumbangkan tenaga gratis untuk pelayanan kesehatan kepada 
guru. 

BAlK UNTUK DIKETAHUI 
(NICE to KNOW or NICE to DO) 

Dabpn ruang lingkup BAlK untuk diketahui atau dilakukan, saya mengacu pada 
tingkatan kebutuhan seseorang sesuai tahapan dari Maslow yang beranjak dari 
tingkatan kebutuhan yang paling primer, yaitu sandang pangan, sampai pada 
kebutuhan akan pengbargaan, diperhatikan atau dikenal. 

PENDIDIKAN 

K.emampuan untuk bisa mengembangkan diri secara mandiri adalah 
berdasarkan pengetahuan untuk menilai suatu kepustakaan secara kritis (critical 
appraisal of the medical literature). Pengetahuan bagaimana menilai uji coba 
klinik, tes diagnostik yang baru, teknik diagnostik maupun terapi baru, semuanya 
termasuk baik untuk diketahui. 
Sebenamya saya ingin sekali agar pengetahuan ini bisa saya klasifikasikan ke 
tingkatan yang Iebih tinggi seperti SEBAlKNYA atau bahkan HARUS 
diketahui. Namun karena keterbatasan waktu, minat seseorang sulit untuk 
diabaikan. 

PENELITIAN 

Penelitian lintas sektoral, adalah impian saya, namun untuk sementara hal ini 
masih terpaksa saya klasifikasikan sebagai BAlK untuk dilakukan. 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

Seperti telah saya singgung di atas, kebutuhan individu akan selalu berkembang 
dari tingkatan yang paling primer ke tingkatan yang lebih memberikan kepuasan 
batin. 
Demikian pula, impian saya dalam bidang pengabdian masyarakat adalah agar 
staf paru memberikan pengabdian masyarakat secara tulus tanpa-pamrih, tanpa 
iming-iming angka kredit, tapi benar benar dituntun hati sanubari masing 
masing. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada akhir pidato pene . 
memanjatkan syukur ke ha, .. 

kita semua. 

Kepada Pemerintah Repuh 
kepercayaan yang diberikan kl 
Besar pada Fakultas Kedokt, 
swr akan tetap membe . 

tugas dan kewajiban saya di 

Kepada saudara Rektor 
mantan Rektor Universitas 
Universitas, Dekan Fakultas 
Fakultas Kedokteran Prof. 
terima kasih atas persetuj 
saya dengan tulus dalam 
percayakan kepada saya se' 

sebaik·baiknya. 

Kepada Direktur RSUD Dr! 
sampaikan pula ucapan teri 
mendapat pelajaran tambahl 

Pada kesempatan yang herb 
terima kasih yang setulus-tt 
mendidik dan mengajar sa: 
Padang sampai ke Fakultll 
Tanpa bimbingan dan asuha 
kedudukan sekarang mi. 

Kepada almarhum ProC. d 
almarhum dr. SH Shahab, 
Batuah, almarbum ProC. dI 
tak terhingga atas sun taut 
bidang lImu Penyakit Paru. 

Kepada almarhum Prof. ~ 
penerimaan ·saya sebagai m 

-
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pelayanan kesehatan kepada 

f,tilaLkuJl:an, saya mengacu pada 
· Maslow yang beranjak dari 
dang pangan, sampai pada 

• enal. 

secara mandiri adalah 
ostakaan secara kritis (critical 
bagaimana menilai uji coba 
upun terapi barn, semuanya 

· bisa saya klasifIkasikan ke 
A atau bahkan HARUS 
. t seseorang soot llDtuk 

un untuk semenlara hal ini 
tuk dilakukan. 

'du akan selalu berkembang 
lebih memberikan kepuasan 

. an masyarakat adalah agar 

ra tulus tanpa i>amrih, tanpa 
intun hati sanubari masing 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada akhir pidato penerimaan jabatan ini, perkenankanlah saya sekali lagi 
memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rakhmatNya kepada 
kita semua. 

Kepada Pemerintah Republik Indonesia saya sampaikan terima kasih atas 
kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru 
Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mudah-mudahan Allah 
swr akan tetap memberikan kekuatan kepada saya untuk dapat melaksanakan 
tugas dan kewajiban saya di masa mendatang. 

Kepada saudara Rektor Prof. dr. Bambaog Rahino Setokoesoemo dan saudara 
mantan Rektor Universitas Airlangga Prof. dr. R. Soedarso Djojonegoro, Senat 
Universitas, Dekan Fakultas Kedokteran Prof. dr. R. Soemarto, Mantan Dekan 
Fakultas Kedokteran Prof. dr.IGN Gde Ranuh, para Guru Besar, saya ucapkan 
terima kasih atas persetujuan, pengusulan serta 'kesediaan saudara menerima 
saya dengan tulus dalam lingkungan saudara. Semoga apa yang saudara 
percayakan kepada saya sebagai Guru Besar dapat saya laksanakan dengan 
sebaik -baiknya. 

Kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo, Prof. dr. Karijadi Wirjoatmodjo, saya 
sampaikan pula ueapan terima kasih. Dari saudara saya telah banyak pula 
mendapat pelajaran tambahan. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah selayaknyalah saya mengucapkan 
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua guru guru saya, yang telah 
mendidik dan mengajar saya mulai dari Sekolah Rakyat dan Madrasah di 
Padang sampai ke Fakultas Kedokteran Universitas AirIangga di Surabaya. 
Tanpa bimbingan dan asuhan beliau~belian, manya saya tidak dapal mencapai 
kedudukan sekarang ini. 

Kepada almamum Prof. dr.Van Joost, almamum Prof. dr. J. C. Kapitan, 
almarhum dr. SH Shabab, dr. Moch. Hasan, almarhum Prof. dr. IIjas Datuk 
Ratuah, almarhum Prof. dr. Rasmin Rasyid., saya ueapkan lerima kasih yang 
tak terhingga alas suri tauladan dan dorongan mereka sehingga saya memilih 
bidang llmu Penyakit Paru. 

Kepada almarbum Prof. dr. Moch. Zaman saya ucapkan terima kasih atas 
penerimaan· saya sebagai mahasiswa FK Universitas Airlangga. 
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Kepada Prot. dr. H. Daldiri Mangundlnriyo saya ucapkan terima kasih sebesar
besamya atas petuah dan nasehatnya da1am hidup bermasyarakat kepada saya. 

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. dr. Sltiawan. Kartondlrd,Jo 
yang dengan kasih sayang telab menerima saya sebagai staf Penyakit Paru. 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya almarhum 
Prot. dr. Soekono, almarbum Prot dr. R.Mohamad Saleb yang telab mendidik: 
dan membimbing saya selama dalam pendidikan. 

Kepada DR. Vanderscbueren, DR. van den Boscb, DR. Westerman, DR. 
Bergstein dan Dr. La Rose dari Antonius Zijkenhuis Utrecht serta Prot. RM 
One dari Akademische Zijkenhuis Groningen saya ucapkan terlma kasih atas 
bimbingannya selama enam bulan di negeri Belanda untuk mempeJajari 
diagnosa dan terapi kanker paru. 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Robert Bernstein, Pb.D 
dari CDC Atlanta yang telab banyak membantu saya dalam proyek Pneumobile. 

Tidak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan pada para mahasiswa, 
paramedis dan terutama para penderita, karena tanpa adanya kalian tidak 
mungkln saya berdiri disini untuk menerima jabatan Guru Besar. 

Kepada seluruh panitia, yang diketuai dr. Ida Bagus Rai DSP, seluruh anggota 
paduan suara di bawah asuhan dr. Supardi Kartobardjo serta semua pihak 
yang telah membantu terlaksananya upacara ini, saya mengucapkan terlma kasih 
yang sebesar besarnya atas S«gala jerih payahnya. 

PerkenankanJah saya pada kesempatan yang berbabagia ini mengenang dengan 
penuh rasa hormat kepada almarhum Ayah mertua dan Ibu mertua saya yang 
telah memberikan nasehat dan wejangan yang baik dalam senang terutama 
dalam masa-masa sulit. Terima kasih kepada almarhum ayah serta ibunda saya 
yang telah membesarkan mendidik dan mendorong saya agar selalu tekon 
belajar untuk mencapai cita-cita yang selalu saya idamkan. 
Ya Allah. ampunilah dosa-dosa ku serta dosa kedua orangtuaku dan berllah 
mereka rahmatMu, sebagai mana mereka telah memeliharaku semenjak aku 
masih kecil. 

Juga pada rasa terima kasih saya kepada almarhum dr. SH Sbahab bersama 
Ibu Erna Shabab Blijd atas. bantuan dan bimbingan kepada kami sekeluarga. 
Dan akhirnya kepada isteri saya tercinta, Juliati, yang selama 22 tahun t~lah 

mendampingi saya dalam 
pengertian telab mendidik p 
belajar. 
Kepada putra-putri kami 
pengertian dikala ayah sibuk 
ontuk kalian, belajarlah de! 
cita-citamu serta dapat 

upacara ini. 
Semoga Allah SWT selalu 
dalam mengemban tugas 
bidayahNYA bagi kita scm1 

Wassa)amu'aliakum W 
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ucapkan terima kasih sebesar
p bermasyarakat kepada saya. 

dr. SltIawan KartesadirdJo 
. stat Penyakit Para. 

guru-guru saya almarbum 
d Saleh yang telah mendidik 

h, DR. Westerman, DR. 
uis Utrecht serta Pror. RM 
ucapkan terima kasih atas 

Belanda untuk mempelajari 

Dr. Robert Bernstein, Ph.D 
ya dalam proyek Pneumobile. 

an pada para mahasiswa, 
taopa adanya kalian tidak 

an Guru Besar. 

s Rai DSP, seluruh anggota 
obardjo serta semua pihak 
mengucapkan terima kasih 

. ini mengenang dengan 
dan. Ibu mertua saya yang 

. dalam senang terutama 
hum ayah serta ibunda saya 
ng saya agar selalu tekun 

ua orangtuaku dan berilah 
emeliharaku semenjak aku 

dr. SH Sbabab bersama 
kepada kami sekeluarga. 

aug selama 22 tabun telab 

mendampingi saya dalam sub dan duka dan penuh kasih sayang serta 
pengertian telah mendidik putra-putri kami dan mendorong saya untuk tetap 
belajar. 
Kepada putra-pntri kami Tbaba, Lukman, Rbeza, Yusur dan Vim alas 
pengertian dikala ayah sibuk dan kadang-kadang tidak dapat meberikan waktu 
untuk kalian, belajarlah dengan tekun agar menjadi anak yang saleh dan tercapai 
cita-citamu serta dapat berprestasi. 

Akbirnya kepada para undangan dan hadirin yang sangat saya muliakan, saya 
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan' kesabaran dalam mengikuti 
upacara ini. 
Semoga Allah SWT sela1u memberikan bimbingan dan petunjuk kepada saya 
dalam mengemban togas sebagai Guru Besar, serta melimpahkan taufik dan 
hidayahNYA bagi uta semua. Amin 

Wassalamu'aliakum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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