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Dan janganlah engkau membuat kerusakan di bumi. 
Karena sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang 
yang melakukan perusakan. 

(Q: AL-QASHASH:77 ) 

Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. 
(Q: AT.TAUBAH:I08) 

Sebenamya Allah itu indah dan dnta akan keindahan. 
( Muslim: 60 ) 

Kebersihan itu sebagian dad keimanan. 
( Muslim: 135 ) 

3 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP...

SOEDARTO



Yang terbormat, 


Ketua dan para Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 


Rek!or dan para Pembantu Rektor Universitas Airiangga, 


Para Guru Besar, 


Para Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas 

Airlangga, 


Para Ketua Lembaga-Lembaga di lingkungan Universitas Airlangga, 


Segenap Sivitas Akadernika Universitas Airlangga, 


Para Undangan dan Hadirin yang saya hormati. 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 


Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan puji syulcur ke hadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya menyampaikan pidato 

pengukuhan sebagai Guru Besar dalam ilmu Parasitologi pada Fakultas Kedok

teran Universitas Airlangga dihadapan sidang yang mulia ini. 


Pidato pengukuban ini merupakan suatu sumbangan pernikiran yang keeil dalam 

skala pembangunan besar bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. 


I. PENDAHULUAN 

Hadirin yang saya hormati, 

Parasit merupakan organisme kelompok hewan yang untuk dapat mempertahankan 
hidupnya membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanan dan sumber 
kehidupannya, sehingga sangat merugikan dan bahkan dapat membunuh induk 
semang tempatnya menumpang hidup. 

Di alam yang luas ini berbagai jenis organisme saling bersaing mempertahankan 
kelompoknya dengan berbagai cara baik dengan secara simbiotik dengan bekerja 
sama saling men~untungkan atau tidak merugikan makhluk hidup lainnya atau 
dengan secara parasitik sehingga merusakkan kualitas bidup organisme lainnya dan 
bahkan dapat menimbulkan kematiannya. 

Berbahagialah bangsa Indonesia yang dikaruniai Allah dengan tanah tumpah darah 
yang terpilih, yang mat~harinya selalu memancarkan sinarnya yang hangat, yang 
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hujannya menumbuhkan pohon-pohonan yang hijau, yang lautnya penuh dengan 
ikan dan sumber kehidupan yang melimpah ruah, suatu lukisan indah yang sangat 
nyata, yang bagi bangsa-bangsa lainnya mungkin hanya merupakan impian-impian 
yang dapat terwujud di dalam tidur mereka: Jamrud Katulistiwa. Suatu sudut surga 
di bumi ciptaan Allah yangjugamenciptakan gurun pasir, padang-salju abadi yang 
membekukan darah dan badai dahsyat yang mengancam sudut ~sudut bumi lainnya. 
Daerah tropis basah yang menjadi tempat hidup yang sangat menguntungkan bagi 
makhluk bidup yang bemama manusia in~ ternyata juga merupakan temp at ideal 
bagi kehidupan makhluk-makhluk hidup yang parasitik baik pada manusia maupun 
makhluk hid up lainnya. 

Lingkungan hidup yang hangat dan lembab, dengan sungai-sungai, rawa-rawa, 
hutan-hutan yang rimbun dan hujan yang datang dan pergi ,dengan beraneka jenis 
ras manusia-manusia penghuninya yang kurang menghargai dan memperlakukan 
dengansemena-mena lingkungan hidup disekitarnya sehingga merusak kualitasnya. 
Dalam lingkungan yang alami, persaingan berebut hidup mulai terjadi sejak manu
sia beradadi dalam kandungan ibundanya dan akan berlangsung sepanjang usianya. 
Dan tingkah laku man usia juga akan menentukan apakah ia dapat mempertahankan 
dirinya dan kaumnya dari serangan parasit -paras it yang berada di dalam tubuhnya 
dan di lingkungan tempatnya hidup baik lingkungan yang biotik maupun lingkungan 
yang abiotik. Atau apakah man usia harus mengalami kekalahan sehiogga akan 
menurunkan kualitas hidupnya maupun kualitas hidup generasi penerusnya. 
Persaingan inibagaimanapun juga harus dihadapi oleh manusia-manusia Indonesia 
seluruhnya, baik yang hidup di daerah urban maupun di daerah rural.Baik yang 
hidup mapan maupun yang masih berada di bawah garis kemiskinan, oleh karena 
masalah penyakit parasit adalah masalah perikehidupan, masalah kualitas manusia 
Indonesia di saat ini dan generasi masa depan yang juga merupakan tanggung 
jawab kit a semua. 

Masalah penyakit parasit di Indonesia 

Soil transmitted helminths 


Boleh dikatakan bahwa bampir semua penyakit parasit manusia yang ada di muka 

bumi ini dapat dijumpai di Indonesia, karena lingkungan hidup di kawasan ini 

memungkinkan segal a parasit manusia dapat bidup dan berkembang biak dengan 

sempuma. 


Penelitian-penelitian epidemio - parasitologik yang banyak dilakukan menunjuk

kan bahwa sejak sebelum perang kemerdekaan sampai saat in~ sesudah hampir 
setengah abad Indonesia merdeka,frekwensi penyakit-penyakit parasit pada pen
duduk tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Menurut survai Kesehatan 

Rumah Tangga Tabun 1986 tela' 
kan penyebab kematian p •. 
Indonesia menunjukkan pen' 
dengan lingkungan hid up, 
berbagai daerah. Salah satu dian' 
larkan melalui tanah (Soil tr'a ' 

dan inCeksi cacing tambang, 
masing diperkirakan 800 juta, 3 
Indonesia dengan melakukan 
pedesaan maupun di daerah per. 
menunjukkan angka-angka yang 
Soil Transmitted Helminths pal 
pulub tabun yang lalu (yang ti 
semua prihatin dan menilai ses 
lakukan dan apa yang sudah 01 
penyakit parasit cacing yang di 

Pemberantasan Soil Transmitted 
lah perikehidupan manusia dan 
alam dan fisik geografik, pen, 
manusia Indonesia secara men: 
cacing-cacing ini tidak dapat •. 
Penderita hanya merupakan 
titik-titik yang membentuk garis.. 
tetapi titik penderita ini dapat Dle 

yang memacu penyebaran luas p, 
manusia lain yang berada dalam •. 

...L 
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.ijau, yang lautnya penuh dengan 
~ suatu lukisan indah yang sangat 
banya merupakan impian"impian 
lid Katulistiwa. Suatu sudut surga 
lID pasir, padang"salju abadi yang 
;ancam sudut ,sudut bumi lainnya. 
yang sangat menguntungkan bagi 
ltajuga merupakan tempat ideal 
asitik baik pada manusia maupun 

:ngan sungai-sungai, rawa-rawa, 
dan pergi ,dengan beraneka jenis 
nenghargai dan memperiakukan 
Iyasehingga merusak kualitasnya. 
t bidup mulai terjadi sejak manu
:nberlangsungsepanjang usianya. 
pakah ia dapat mempertahankan 
t yang berada di dalam tubuhnya 

yang bwtik maupun lingkungan 
ami kekalahan sehingga akan 

as hidup generasi penerusnya. 
oleh manusia-manusia Indonesia 
upun di daerah rural.Baik yang 

garis kemiskinan, oleh karena 
upan, masalah kualitas manusia 

yang juga merupakan tanggung 

arasit manusia yang ada di muka 
ungan hidup di kawasan ini 

p dan berkembang biak dengan 

g banyak dilakukan menunjuk
pai saat ini, sesudah hampir 

kit-penyakit parasit pada pen
rarti. Menurut survai Kesehatan 

Rumah Tangga Tahun 1986 ternyata bahwa penyakit infeksi dan parasit merupa
kan penyebab kematian paling utama di Indonesia. Penelitian-penelitian di 
Indonesia menunjukkan penyakit-penyakit parasit yang terkait erat hubungannya 
dengan lingkungan hidup, masih menunjukkan frekwensi yang sangat tinggi di 
berbagai daerah. Salah satu diantaranya adalah penyakit-penyakit eacing yang ditu
larkan melalui tanl:\h (Soil transmitted helminths) seperti ascariasis, trichuriasis 
dan infeksi eacing tambang, yang jumlah penderitanya di seluruh dunia masing
masing diperkirakan 800 juta, 355 juta dan 700 juta jiwa. Penelitian-penelitian di 
Indonesia dengan melakukan pemeriksaan tinja pada penduduk, baik di daerah 
pedesaan maupun ~i daerah perkotaan, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa 
menunjukkan angka-angka yang tidak banyak bergeser. Data-data kejadian infeksi 
Soil Transmitted Helminths pada saat ini bila dibandingkan dengan kejadian dua 
puluh tahun yang lalu (yang tereantum pada Tabel J) seharusnya membuat kita 
semua prihatin dan menilai sesuai dengan data di lapangan apa yang sudah kita 
lakukan dan apa yang sudah kita capai selama ini dalam upaya memberantas 
penyakit parasit eacing yang ditularkan melalui tanah tersebut. 

Pemberantasan Soil Transmitted Helminths sangat terkait dengan berbagai masa
lah perikehidupan manusia dan lingkungannya. Selain terkait dengan lingkungan 
alam dan fisik geografik, pengaruh perilaku manusia dan keadaan sosial ekonomi 
manusia Indonesia seeara menyeluruh sangat menentukannya. Pemberantasan 
eacing-eacing ini tidak dapat dilakukan hanya dengan mengobati penderitanya. 
Penderita hanya merupakan salah satu dari titik daur hidup parasit dari banyak 
titik -titik yang membentuk garis lingkar an kehidupan parasit -parasit tersebut. Akan 
tetapi titik penderita ini dapat memanearkan garis-garis yang mengimbas titik-titik 
yang memacu penyebaran luas parasit-parasit dari satu manusia kepada manusia
manusia lain yang berada dalam lingkungannya maupun jauh diluar lingkungannya. 
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Tabel. 1 Frekwensi Soil Transmitted Helminths di Indonesia 

Daerah Penelitian Tahun Trichuris Ascaris Hookworm 
(%) (%) (%) 

Jawa Barat 	 1973 91.0 90.0 67.0 
1978 75.5 48.9 57.1 
1990 57.9 83.3 17.5 

Jakarta 	 1973 28.2 54.8 75.0 
1981 30.0 11.0 1.0 
1988 39.9 66.5 14.7 
1988 97.9 90.6 42.9 

Jawa Tengah 	 1973 90.8 84.6 52.1 
1978 89.4 74.5 50.1 
1985 45.5 93.8 7.5 

Jawa Timur 	 1975 24.4 51.0 6.7 
1984 19.5 78.5 46.5 
1987 13.7 16.4 9.8 

Irian Jaya 1973 55.0 58.0 58.0 
Kalimantan Sel. . 1975 83.0 79.0 65.0 
Sumatera Barat 1975 28.0 71.0 66.0 

1988 71.9 80.9 28.0 
Sulawesi Utara 1976 79.0 72.0 54.0 
Bali 1980 90.0 91.0 59.0 
TimorTimur 1976 1.0 49.0 67.0 

Cacing yang ditularkan mclalui tanah selalu membutuhkan media tanab untuk parasit cacing yang ditularkan me 
perkembangan stadium infektif yang dapat menulari manusia lainnya. Ascaris Golongan anak-anak merupakan 
lumbricoides dan Trichuris trichiura dapat ditularkan melalui makanan alau dan trichuriasis sedangkan OraD 

minuman yang tercemar oleh telurcacing yang terdapat di tanah yang tercemar tambang. Infeksi pertama pada 
tinja penderita. Sedangkan larva cacing tambang yang infektif mcnginfeksi kulit Infeksi ascariasis pernab dilapor: 
manusia yang mengadakan kontak dengan tanab yang tercemar tinja penderita pada trichuriasis umur termuda I' 
infeksi cacing tambang. pada usia 6 bulan dan hal ini d 
Pencemaran tanab oleh tinja penderita hanya akan terjadi bila penderita buang air tanah tanpa alas, sehingga .kulitn: 
besar di tanah dan tidak di kakus yang memenuhi persyaratan yang benar. Oleh bahwa tanah yang mengandung ., 
karena itu pengadaan kakus yang baik mutlak diperlukan untuk memberanlas telab terce mar dengan tinja pende 
penyakit cacing usus, dengan catatan kakus itu harus dipergunakan dengan semesti rumah keluarga penderita. . 
nya dan tidak hanya dibuat untuk pajangan rumah apabila ada kunjungan pejabat Selain faklor-faktor tersel?ut diat 
kcsehatan atau kunjungam bupati ke desa-desa. frekwensi infcksi cacing-cacing 
Masalahnya apakab setiap keluarga mampu membual kakus sendiri dan jika mam perkebunan yang sarana kakusn. 
puapakah sarana air pembilas cukup tersedia? saluran-saluran irigasi dan peke' 

Jib dibangun kakus-kakusbc! 
rus? Dan apakab pembuatau 

Sualu masalah yang kurang 
kesehatan dan kebiasaan hidup 
aDak sudah mendapatkan pe .. 
kadarnya di masing-masing sek! 
Sanakan kaidah-kaidab yaug 
keadaan lingkungan rumahdaa 
nya fasilitas kebersihan daD 
menyulitkan tercapainya tujuaa 

Kurangnya sarana air bersih, 
makan dengan tangan, pem 
yang sudah dibuang ke tempat 
gunaan air sungai untuk berbagai 
an, mencuci pakaian, berkumUr, , 
untuk pupuk sayuran, akan m. 
kan melalui tanab. 

Suatu penelitian lingkungau 
menunjukkan babwa sungai 
kota Surabaya temyata telah ter. 
rioJogik yang tinggi dan sebagian 
beserta cabang-cabangnya di 

.1 
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Ii Indonesia 

Ascaris Hookworm 
(%) (%) 
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51.0 
78.5 
16.4 
58.0 
79.0 
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.49.0 
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42.9 
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7.5 
6.7 

46.5 
9.8 
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66.0 
28.0 
54.0 
59.0 
67.0 

mbutuhkan media tanab untuk 
nulari manusia lainnya. Ascaris 
'tularkan melaIui makanan atau 
terdapat di tanah yang tercemar 

yang infektif menginfeksi kulit 
yang tercemar tinja penderita 

terjadi bila penderita buang air 

. persyaratan yang benar. Oleh 


diperlukan untuk memberantas 

us dipergunakan dengan semesti


apabila ada kunjungan pejabat 

buat kakus sendiri dan jika mam-

Jib dibangun kakus-kakusbersama apalcah pemeliharaannya dapal terus- mene
ros? Dan apakah pembuatan kakus sudah benar? 


Kerap kita melihat pembangunan kakus di sepanjang tepian sungai yang tentu saja 

justru akan mendukung penyebar-Iuasan pencemaran tinja kedaerah hilir. 


Suatu masalah yang kurang mendapatkan perhatian adalah masalab pendidikan 

kesehatan dan kebiasaan hidup manusia. Sebenarnyasejak di sekolah dasar anak

anak sudah mendapatkan pendidikan kesehatan meskipun mungkin lidak sama 

kadarnya di masing-masing sekolab. Akan tetapi apakab mereka kemudian melak

Sanakan kaidah-kaidab yang sudab diajarkan sufit dipantau di lapangan. Kerapkali 

keadaan lingkungan romab dan lingkungan keluarga tidak mendukungnya. Kurang

nya fasilitas kebersihan dan kebiasaan hidup yang tidak jarang· termasuk jorok 

menyulitkan tercapainya tujuan pendidikan kesehatan. 


Kurangnya sarana air bersih, sempitnya laban tempat tinggal keluarga, kebiasaan 

makan dengan tangan, pemakaian ulang daun-daun dan pembungkus makanan 

yang sudah dibuang ke tempat sampah, sayur-sayuran yang dimakan mentab, peng

gunaan air sungai untuk berbagai kebutuhan hidup (mandi, mencuci baban makan

an, mencuci pakaian, berkumur, gosok gigi, dan juga kakus), dan penggunaan tinja 

untuk pupuk sayuran, akan meningkatkan penyebaran penyakit cacingyangditular

kan melalui tanah. 


Suatu peneiitian lingkungan hidup di Kotamadya Surabaya pada tahun 1984 

menunjukkan babwa sungai Kalimas dan semua cabang-cabangnya yang memasuki 

kota Surabaya temyata telab tercemar dengan tinja manusia pada kadar bakte

riologik yang tinggi dan sebagian besar tanah yang menjadi tepian sungai Kalimas 

beserta cabang-cabangnya di dalam kola ternyata telah tercemar dengan parasit

parasit cacing yang ditularkan melalui tanah. 


Golongan anak-anak merupakan kelompok yang paling sering menderita ascariasis 

dan trichuriasis sedangkan orang dewasa lebih sering mengalami infeksi cacing 

tambang.lnfeksi pertama pada umumnya dapat terjadi pada usia yangsangat muda. 

Infeksi ascariasis pernah dilaporkan terjadi pada bayi berusia 4 bulan sedangkan 

pada trichuriasis umur termuda adalah 5 bulan. Pada cacing tambang dapat terjadi 

pada usia 6 bulan dan hal ini dapal terjadi bila anak diletakkan begitu saja di 

tanab tanpa alas, sehingga kulitnya ditembus larva cacing. Hal ini menunjukkan 

bahwa tanah yang mengandung larva cacing tambang yang infeklif, berarli yang 

lelah tercemar dengan tinja pendetita, terdapat di dekat bahkan mungkin di dalam 

rumah keluarga penderita. . 


Selain faktor-faktor terse~ut diatas, faklor pekerjaan juga sangal mempengaruhi 

frekwensiinfeksi cacing-cacing yang dituJarkan melalui tanah. Pekerja-pekerja di 

perkebunan yang sarana kakusnya tidak memadai jumJabnya, pekerja-pekerja di 

saluran-saluran irigasi dan pekerja tambang rennasuk dalam kelompok yang 
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mempunyai risiko tinggi. Infeksi cacing usus sifatnya menahun dan tidak menim
bulkan kematian yang mendadak, sehingga sering diabaikan akibatnya. 

Kekurangan gizi merupakan akibat yang paling sering dialami oleh penduduk 
terutama di daerah yang sudah rawan gizi sebelumnya. sehingga menimbulkan 
manifestasi malnutrition dalam berbagai tingkatan dari yang ringan hingga yang 
herat. Keadaan ini akan menjadi lebih berat lagi oleh karena umumnya cacing
cacing perut ini juga dapat menimbulkan diare. 

Trichuriasis dan infeksi cacing tambangoJeh karena dapat menimbulkan kerusakan 
usus dan perdarahan dapat menyebabkan terjadinya anemia, malnutrisi, diare dan 
disenteri menabun yang sulit diperbaiki bila tidak disertai dengan pengobatan 
parasitnya. Infeksi cacing tambang yang berat dapat menimbulkan gangguan 
kesehatan pada orang dewasa dan remaja produktif yang menurun produktivitas 
kerjanya, sedang pada kaum ibu yang sedang hamil akan mengalami berbagai 
gangguan dalam proses kehamilan dan proses melahirkan anaknya berupa abortus 
yang berulang.keracunan kehamilan dan kematian janin sebelum cukup umur 
kandungannya. Dapat juga dilahirkan bayi - bayi prematur dengan berat badan di 
bawah ukuran normal. Pada anak-anak akan terjadi gangguan perkembangan flSik 
dan mental sehingga kelak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang rendah daya 
prestasinya. 

Parasit acing lainnJa. 

Parasit-parasit cacing lain yang pada saat ini memerlukan penanganan yang 
berwawasan jangka panjangadalah Filaria yaitu cacing-cacing penyebab kaki gajab. 
Di Indonesia terdapat 3 jenis cacing Filaria yaitu Wuchereria bancrofti, 8rugia 
malayi dan 8rogia timori. Ketiga parasit cacing ini dapat menimbulkan kelainan
kelainan limfatik dengan manifestasi akhir berupa elefantiasis yang tidak dapat 
diobati atau direhabilitasi denganbaik. Vektor penular parasit ini adalah berbagai 
jenis nyamuk yang mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda dengan jenis 
sarangyang tidaksama. Ada yang memerlukan airjernih untuk tempat berkembang 

.1 
biaknya, ada yang membutuhkan air payau, air rawa- rawa, sarangyang terlindung 
dari sinar matabari atau sebaliknya ada yangjustru membutuhkan kehangatan sinar 
matahari. Salah satu dari nyamuk yang menjadi vektor utama filariasis bancrofti ~ 

adalah nyamuk Culex fatigans yang merupakan penghuni utama saluran limbah 
kota (got) yang kotor dan mengandung kadar baban OI:ganik yang tinggi. Penelitian
penelitian di Kotamadya Surabaya pada tahun 1980 dan 1982 menunjukkan bahwa 
saluran limbah kota merupakan tempat berkembang biak utama dari nyamuk Culex 
fatigans dan hampir 100% jentik nyamuk yang menghuni got-got di kota Surabaya 
adalah jenis tersebut. Dengan demikian penduduk kota Surabaya harus sejak dini 
mewaspadai keadaan mereka yang hidup di suatu lingkungan yang mas uk dalam 
aliran siklus hidup cacing filaria yang dapat menimbulkan penyakit kaki gajah yang 

10, 

mempunyai manifestasi akhir 
siklus penyebaran filariasis da 
yang menjadi vektor penulafD' 
menjadi vektor, antara lain gl 
gahan yang dapat dilakukan ole 

Cacing-cacing 'lainnya yang le 

terkait dengan lingkungan hid 
cacing pita sapi (Taenia 
perantara yangmenjadi sumber 
hospes perantara tersebut me" 
manusia penderita infeksi 
upaya pencegahan yangsangat 
manusia, seperti yang terjadi 
dandihindari. Apalagi jika Lelur ' 
dapat terjadi penyakit sistiserk· 
cacing ini di dalam organ-orgaa 
keI11$8bn otak dengan gejala 

. Beberapa daerah di luar la' 
endemik schistosmiasis, suatu 
berupa kematian penderita, 
di dalam pembuluh darab 
merupakan parasit zoonotik ~ 
sebaliknya, memerlukan air taw; 
tifnya. Telur cacing yang keluar 1 
bila masuk Ice dalam air, tumbul 
tertentu. Cercaria yang infektif I 
menginfeksi manusia meJaluikl 
infektif. 

Sehingga dalam siklus hidup caci 
waduk, dan saluran irigasi merul 
yang harus diputuskan untuk me,1 

Malaria 

Salah satu penyakiL parasit yang 
penyakit yang belum mampu dibe 
Indonesia adalah malaria. 

...J. 
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iltnya menahun dan tidak menim
I diabaikan akibatnya. 

seeing dialami oleh penduduk 
dumnya, sehingga menimbulkan 
tan dari yang ringan hingga yang 
gi oleh karena umumnya caeing

:na dapat menimbulkan kerusakan 
iDya anemia, malnutrisi, diare dan 
.dak disertai dengan pengobatan 
t dapat menimbulkan gangguan 
Ilktif yang menurun produktivitas 
hamil akan mengalami berbagai 
~lahirkan anaknya berupa abortus 
ltian janin sebelum cUkup umur 
i prematur dengan berat badan di 
adi gangguan perkembangan fisik 
i orang dewasa yang rendah daya 

l memeriukan penanganan yang 
• -cacing penyebab kaki gajah. 
Wuchereria bancrofli. Brugia 

ioi dapat menimbulkan kelainan
pa elefantiasis yang tidak dapat 
nular parasit ini adalab berbagai 
aug berbeda-beda dengan jenis 
jernih untuk tempat berkembang 

rawa, sarangyang terlindung 
membutuhkan kehangatan sinar 

vek!:or utama filariasis bancrofti 
pengbuni utama saluran limbah 

organik yang tinggi. Penelitian
dan 1982 menunjukkan bahwa 
biak utama dari nyamuk Culex 

nPuni got-got di kota Surabaya 
kota Surabaya harus sejak dini 

.'iingkungan yang masuk dalam 
ulkan penyakit kaki gajah yang 

mempunyai manifestasi akhir caeat flSik yang tak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena 
siklus penyebaran filariasis dapat diputuskan dengan cara memberantas nyamuk 
yang menjadi vektor penularnya maka memberantas sarang-sarang nyamuk yang 
menjadi vektor, antara lain genangan air got di kota, merupakan usaha pence
gahan yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. 

Hadirin sekalian yang saya honnati, 

Cacing-eacing 'lainnya yang terdapat di Indonesia yang siklus hidupnya sangat 
terkait dengan lingkungan hidup kita adalah eacing pita babi (Taenia solium) dan 
eaciug pita sapi (Taenia saginata). 01eh karena babi dan sapi merupakan hospes 
perantarayang menjadi sumber stadium infektif eacing ini bagi manusia, sedangkan 
hospes perantara tersebut menjadi infektif karen a makanannya tercemar tinja 
manusia penderita infeksi caeing pita, maka membuat kakus yang baik merupakan 
upaya pencegahan yang sangat efektif. Tentu saja memberi makan babi dengan tinja 
manusia, seperti yang terjadi pada bebetapa daerah di Indonesia,haruslah dicegah 
dan dihindari. Apalagi jika telur caciugpita babi termakan oleh manusia. maka akan 
dapat terjadi penyakit sistiserkosis oleh karena terjadinya pertumbuhan kista larva 
eacing ini di dalam organ-organ manusia termasuk otak yang dapat menimbulkan 
keCU$aka.n otak dengan gejala antara lain epilepsi . 

. Beberapa daerah di luar Jawa terdapat fokoS-fobs yang merupakan daerah 
endemik schistosmiasis. suatu penyakit berat yang manifestasi akhirnya dapat 
berupa kematian penderita, yang disebabkan oleh parasit eacing daun yang hidup 
di dalam pembuluh darah manusia yaitu Schistosoma japonicum. Cacing yang 
merupakan parasit zoonotik yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan 
sebaliknya, memerlukan air tawar sebagai tempat perkembangan stadium infek
tifnya. Telur eacing yang keluar bersama tinja penderita akan dapat berkembang 
bila masuk ke dalam air, tumbuh menjadi stadium infektif di dalam tubub siput 
tertentu. Cercaria yang infektif keluar dari tubuh siput, masuk ke dalam air dan 
menginfeksi manusia melalui kuHt yang mengadakan kontak dengan air yang 

infektif. 


Sehingga dalam siklus hidup cacing ini pencemaran air misalnya air sungai, rawa, 

waduk, dan saluran irigasi merupakan wah satu mata rantai yang sangat penting 

yang harns diputuskan untuk mencegah penularan schistosomiasis. 


Malaria 


Salah satu penyakit parasit yang sampai saat ini diakui oleh W.H.O merupakan 

penyakit yang belum mampu diberantas seeara tuntas di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia adaJah malaria . 
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Penyakit yang dapat menyebabkan hancurnya sel-sel darah merah ini selain dapat 
menimbulkan anemia yang berat dan kekurangan gizi pada anak-anak juga akan 
menimbulkan turunnyaproduktivitas tenaga kerja yang sering mengalami kekam
buhan. 

Meskipun angka kematian akibat malaria di Indonesia sangat menurun dari ratusan 
ribu per tahun, sebelum usaha pemberantasan malaria dilakukan, akan tetapi 
letusan-Ietusan penyakit ini tidak pernah reda dilaporkan dari berbagai daerah di 
Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Faktor parasit malaria yang telah 
resisten terhadap obat-obat anti malaria dan faktor vektor-vektornya ( berbagai 
jenis nyamuk Anopheles) yang sudah resisten terhadap berbagai insektisida yang 
dipergunakan secara tidak tepat merupakan kendala utama sUlitnya pemberan
tasan malaria di Indonesia. Untuk meredam masalah resistensi dan masalah malaria 
lainnya, maka berbagai pusat-pusat penelitian malaria di dunia berupaya keras 
untuk mengatasinya dengan memanfaatkan jasa bioteknologi mutakhir. 

Teknologi hibridoma sangat membantu meningkatkan kemampuan untuk mene
gakkan diagnosis, mengobati dan mencegah secara dini berbagai penyakit parasit 
termasuk upaya untuk menemukan vaksin untuk malaria. Dalam upaya untuk 
memberantas malaria maka pengendalian vektor, yaitu nyamuk Anopheles, meru
pakan salah satu usaha yang cepat dan erlSien misalnya dengan menggunakan 
insektisida. Akan tetapi penggunaan bahan-bahan kimia ini tidaklah selalu meru
pakan pilihan yang baik, oleh karen a insektisida dapat menimbulkan dampak buruk 
terhadap liogkungan biotik termasuk juga bagi manusianya. Memberantas nyamuk 
Anopheles secara biologik dengan mengatur lingkungan hidup sehingga tidak 
memungkinkan nyamuk memanfaatkan Iingkungan hidup untuk sarangnya, meru
pakan pilihan yang akhir-akhir ini dianjurkan kembali. Juga memberantas nyamuk 
dengan musuh-musuh alaminya misalnya ikan sebagai predator larva, berbagai 
mikroba dan parasit yang membunuh larva nyamuk, serta mengendalikan populasi 
nyamuk secara genetik mulai digalakkan. Suatu usaha pemberantasan nyamuk 
Anopheles yang sebenamya telah dikenal sejak hampir seratus tahun yang lalu, akan 
tetapi baru mulai dimanfaatkan kembali idenya dan dikembangkan metodanya. .4 

Dengan pemberantasan nyamuk secara biologik ini Iingkungan hidup tetap bersih, J 

oleh karena tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dengan demikian kehidupan 
'I,

manusia pada waktu ini dan kehidupan generasi yang akan datang diharapkan tidak 

menurun kualitasnya akibat kerusakan seI-sei tubuh oleh bahan bahan insektisida. 


Hadirin yang saya bormati. 


Masih banyak parasit·parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia yang daur 

hidupnya sangat berkaitan dengan lingkungan hidup manusia baik lingkungan yang 

biotik maupun lingkungan yang abiotik termasuk lingicungan fisik dan sosial. 


r 


Amubiasis yang disebabkan 
penyebab disenteri usus akan 
organ terutama hat~ meru 
menjaga kebersihan lingle 
kotoran manusia. Begitujuga 
dia lamblia yang dapat meniml· 
lui pembuatan kakus-kakus 
kan dengan benar. Sedangkan -

Balantidium coli, yang dapat 
gah penyebaran dan penu1ar. 
kotoran man usia, juga hams . 
yang dipelihara, oleh karena 

Salah satu spesies parasit yang 
Toxoplasma gondii. Parasit' ' , 
antara lain melalui makanan 
ditularkan dari ibu yang mendel 
dungnya melalui plasenta, 
pada usia dini dan berbagai ca, 
dapat disembuhkan lagi. Aia.n 
tetap bersih, bebas dari pencemaj 
reservoir hostnya dan dengan I 

baiknya penyakit yang dramatis ~ 
Artropoda yang lebih dikenal 01 
dalam goJongan parasit oIeb k 
anggota yang hidup parasitik pad 
menimbulkan penyakit pada DlaJl 

sebagai vektor penular berbaga 
seperti malaria dan filariasis yang 
yang ditularkan oleh lalat dan lip 
bakteria, virus, rickettsia mauplW 

Sebagai contoh adalah penyaki 
penyakit virus endemik diIndollCl 
yang sampai saat ini belum man 
Penular virus ini adalah nyamuk A 
luas di seluruh Indonesia dan dac: 
1980 pemberanrasan vektor um 
nyamuk Aedes aegypti yang terda~ 
penderita. Akan tetapi penelitian. 
aegyptJ maupun nyamuk Aedes aJ 
virus Dengue 1,2,3 dan 4 secta vi 

W(l 
"',.I';"~ • 
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sel darah merah ini selain dapat 
I gizi padaanak-anak juga akan 
I yang sering mengalami kekam

esiasangat menurun dari ratusan 
malaria dilakukan, akari tetapi 
!porkan dari berbagai daerah di 
!ktor parasit malaria yang telah 
tor vektor-vektornya ( berbagai 
hadap berbagai insektisida yang 
ldata utama sulitnya pemberan
lh resistensi dan masalah malaria 
waria di dunia berupaya keras 
ioteknologi mutakhir. 

atkan kemampuan untuk mene
~a dini berbagai penyakit parasit 
k malaria. Dalam upaya untuk 
yaitu nyamuk Anopheles, meru
misalnya dengan menggunakan 

11 kimia ini tidaklah selalu meru
.pat menimbulkan dampak buruk 
lIlusianya. Memberantas nyamuk 
~gkJll1g;lD hidup sehingga tidak 

hidup untuk sarangnya, meru
Juga memberantas nyamuk 

predator larva, berbagai 
serta mengendalikan populasi 

usaha pemberantasan nyamuk 
r ~"r"t1"" tahun yang lalu, akan 
.dikembangkan metodanya. 

Iingkungan hidup tetap bersih, 
Dengan demikian kehidupan 
abn datang diharapkan tidak 
oleh bahan bahan insektisida. 

pada manusia yang daur 
manusia baik lingkungan yang 

Jngltunlgan tisik dan sosiaJ. 

Amubiasis yang disebabkan oleh Entamoeba bislolytica yang dikenal sebagai 
penyebab disenteri usus akan tetapi yang dapat menimbulkan kerusakan berbagai 
organ terutama hati, merupakan penyakit parasit yang dapat dicegah dengan 
menjaga kebersihan Jingkungan hidup melalui perbaikan sistem pembuangan 
kotoran manusia. Begitu juga halnya dengan giardiasis yang disebabkan oleh Giar
dia lamblia yang dapat menimbulkan infeksi alat pencernaan, dapat dicegah mela
lui pembuatan kakus-kakus yang memenuhi syarat-syarat kesebatan dan dimanfaat
kan dengan benar. Sedangkan balantidiasis yang disebabkan oleh parasit zoonosis 
Balantidium eoli, yang dapat menimbulkan kerusakan usus dan diare, dapat dice
gab penyebaran dan penuJarannya selain dengan perbaikan sistem pembuangan 
kotoran manusia, juga harus disertai perbaikan sistem pembuangan kotoran babi 
yang dipelibara, oleh karena babi adalah hospes reservoir parasit ini. 

Salah satu spesies parasit yang akhir-akbir ini banyak menarik perbatian adalah 
Toxoplasma gondii. Parasit yang penularannya dapat melewati berbagai jalan 
antara lain melalui makanan yang tercemar stadium infektif paras it dan juga dapat 
ditularkan dari ibu yang menderita toxoplasmosis akut kepada bayi yang dikan
dungnya melalui piasenta, dapat menimbulkan abortus berulang, kematian bayi 
pada usia dini dan berbagai cacat bawaan flSik dan atau mental yang tak mungkin 
dapat disembuhkan lagi. Abo tetapi dengan memelihara agar lingkungan hidup 
tetap bersih, bebas dari pencemaran tinja kucing dan berbagai hewan yang menjadi 
reservoir hostnya dan dengan memasak makanan dan daging dengan sebaik
baiknya penyakit yang dramatis ini dapat dicegah .. 

Artropoda yang lebih dikenal oleh orang awarn sebagai serangga termasuk juga 
dalam golongan parasit oleh karena golongan hewan ini banyak mempunyai 
anggota yang hidup parasitik pada manusia. Bukan hanya secara langsung ia dapat 
menimbulkan penyakit pada manusia, akan tetapi artropoda dapat pula bertindak 
sebagai vektor penular berbagai jenis penyakit, baik. penyakit-penyakit parasit 
seperti malaria dan filariasis yang ditularkan oleh nyamuk serta parasit -parasit usus 
yang ditularkan oleh lalat dan lipas ( famili Blattidae) maupun penyaldt-penyakit 
bakteria, virus, rickettsia maupun jamur. 

Sebagai contoh adalah penyakit Demam Berdarab Dengue yang merupakan 
penyakit virus endemik dilndonesia dan di berbagai daerah tropik di seluruh dunia 
yang sampai saat ini belum mampu diberantas dengan tuntas di seluruh dunia. 
Penular virus ini adalah nyamuk Aedes aegypU dan Aedes albopiclUs yang tersebar 
luas di seluruh Indonesia dan daerah tropik dan subtropik lainnya. Di awal tahun 
1980 pemberanrasan vektor umumnya hanya ditujukan pada pemberantasan 
nyamuk Aedes aegypti yang terdapat domestik di dalam rumah dan di sekitar rumab 
penderita. Abn tetapi penelitian-penelitian yang intensif terhadap nyamuk Aedes 
aegypti maupun nyamuk Aedes albopietus strain Indonesia.yang diinfeksi dengan 
virus Dengue 1,2.3 dan 4 serta virus Cbikungunya dengan melalui pengamatan
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pengamatan kultur jaringan , elektron mikroskopi dan fluoresent mikroskopi serta 
penelitian biologik, epidemioIogik dan entomoIogik di Iapangan, baik di daerah 
pedesaan maupundi daerah perkotaan di Jawa Timur, menunjukkan bahwa 
nyamuk Aedes albopidus ternyata juga merupakan vektor yang baik dalam penu
laran penyakit Demam Berdarah Dengue. Dan pada saat ini pemberantasan vektor 
Demam Berdarah Dengue di Indonesia juga telah mencakup pemberantasan nya
muk Aedes albopictus yang bersarang di luar rumah, di kebun-kebun dan habitat 
alami lainnya di luar rumah.PeneIitian yang dilakukan pada tahun 1989 di Kota
madya Surabaya, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan 
bahwa baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan Index Larva Aedes 
(Density Figure) sangatlah tinggi sekitar angka 6 dan 8. Hal ini menunjukkan bahwa 1di daerah-daerah tersebut lingkungan hidup sangat memungkinkan nyamuk Aedes 

membentuk sarang-sarang dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan memper I 

hatikan dan mengelola Iingkungan hidup bersih yang bebas dari habitat nyamuk

nyamuk penular Demam Berdarah Dengue maka dapat diharapkan jumlah 

penderita dan angka kematian penyakit ini akan menurun, meskipun obat anti 

virusnya atau vaksin untuk mencegahnya belum berhasil ditemukan. 


Hadiria sekalian yang saya honnati, 


Suatu prinsip dasar untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit parasil 

adalah dengan memutuskan ranlal siklus hidup dari parasit. Tilik-titik unluk memU

tuskan rantai siklus bidupparasit dapat berupa pengobatan penderita, memberan

tas vektor penular atau hospes perantaranya atau mencegah masuknya stadium 

infektif parasil ke dalam tubuh man usia. 


Dalam hal ini baik parasit penyebab penyakit, vektor yang menularkan penyakit, 

bospes perantara yang mematangkan parasit sebingga menjadi infektif dan ling

kungan abiotik lain misalnya tanah dan air yang juga merupakan media perkem

bangan stadium infektif parasil, merupakan lingkungan hidup yang mengelilingi 

peri kehidupan manusia. Sosial budaya man usia sendirijuga merupakan komponen 

lingkungan bidup, oleh karena manusia yang satu akan selalu mengadakan interaksi 

dengan manusia lainnya. Dan banyak faktor-faktor yang terkait tersebut makajelas 

terlihat bahwa faktor terbesar yang mempengarubi derajat kesehatan manusia 

adalah faktor lingkungan hidup baik lingkungan fisik, biologik, maupun Iingkungan 

sosial. Oleh karena itu dengan memahami Ekologi Manusia yang menjadi pedoman 

untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan yang harmonis di dalam eko

sistem jagat raya dimana manusia merupakan salah satu anggota sistem tersebut, 

pelayanan kesehatan tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Diperlukan dukungan 

yang kuat dari bidang-bidang ilmu lainnya agar arab dari usaha meningkatkan 

derajat kesehatan manusia secara keseluruban tidak menggeser dan merusak eko

sistem yang telab berjalan secara alami. Dukungan Ilmu Sosial akan banyak 


mendukung data-data tentang 
berbeda-beda adat istiadat 
mendukung data-data tingk, 
melaksanakan usaha-usaha 
mendukung pemantapan 
pencemaran akibat kegiatan
gungjawab. Undang-undang 
Pokok Pengelolaan Lingiun: 
rekayasa sosial, merupakaQ 
hidup. Menurut Pasal 5 ayat 
kungan hidup yang baik dan SCi 

mempunyai hak dan kewajib 
Iingkungan hid up" jelas ter! 
untuk turul melindungi lingk: 
seperti tercantum pada Pasa! 
pencemaran melalui prosedur 
1986 tentang Analisis Da 
AMDAL. Tentu saja diperl 
para pakar bidang kesehatan 
cepatnya kemajuan Hmu ki 
pakar-pakar bidang kesehata. 
data-data sosial budaya Indonl 
jenis-jenis suku dan kebuda: 
menimbulkan kesulitan bagi 
kannya dengan pola kerja J)li 

kesehatan di Indonesia. MasaIj 
nesia berkaitan dengan kepadl 
pekerjaan, status sosial ekonolt 
dapat ditangani oleh para pal 
sangat terkait dengan usaha-us 
menyeluruh. Dan sebaliknya, 
masalah kesehatan akan sangat 
masalah-masalah sosial ekonoll 
maupun di masa depan. Salal 
pakar-pakar Parasitologi, meta 
kesehatan yang berketetapan J 
pemerintah memberantas pe 
Pemberantasan Penyaldt Para~ 
Pemerintah yang dalam usahan 
hatan yang korbannya sebagian 
berada di bawah garis kemi 
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Manusia yang menjadi pedoman 
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'1 

( 

•t 

mendukung data-data tentang segi sosial budaya kelompok kclompok man usia yang 
berbeda-beda adat istiadat dan peri kehidupannya, bidang Ilmu Ekonomi akan 
mendukung data-data tingkat kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam 
meIaksanakan usaha-usaha pemberantasan penyakit dan bidang Hukum dapat 
mendukung pemantapan usaha-usaha untuk melindungi lingkungan hidup dari 
pencemaran akibat kegiatan-kegiatan masyarakat yang ceroboh dan tidak bertang
gungjawab. Vndang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (VVLH) yang berfungsi sebagai sarana 
rekayasa sosial, merupakan salah satu produk hukum untuk melindungi lingkungan 
hidup. Menurut Pasal 5 ayat (1) VVLH, "Setiap orang mempunyai hak atas ling
kungan hidup yang baik dan sehat" dan Pasal6 ayat (1) yang bcrbunyi "Setiap orang 
mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan 
lingkungan hid up" jelas tercantum peranan setiap individu maupun kelompok 
untuk turut melindungi lingkungan bidup dan juga berkewajiban memeliharanya 
seperti tercantum pada Pasa! 7 ayat (2) VVLH tersebut. Dan sarana pencegahan . 
pencemaran melalui prosedur hukum bertambah dengan berlakunya PP No.29 Th. 
1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan yang lebih dikenal sebagai 
AMDAL. Tentu saja diperlukan komunikasi dua arah yang terus menerus antara 
para pakar bidang kesehatan dengan pakar-pakar bidang Hmu lainnya, oleh karena 
cepatnya kemajuan Hmu kesehatan yang bahkan seringkali tidak terkejar oleh 
pakar-pakar bidang kesehatan di Indonesia. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa 
data-datasosial budaya Indonesia sangatlah kompleks berkaitan dengan banyaknya 
jenis-jenis suku dan kebudayaan penduduk di Indonesia, sehingga seringkali 
menimbulkan kesulitan bagi pakar-pakar bidang kesehatan untuk menyesuai
kannya dengan pola kerja mereka dalam upaya penanganan masalah-masalah 
kesehatan di Indonesia. Masalah masalah lingkungan sosial budaya manusia Indo.. 
nesia berkaitan dengan kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, berbagai jenis 
pekerjaan, status sosial ekonomi. perumahan dan perilaku penduduk tentulah tidak 
dapat ditangani oleh para pakar kesehatan. Padahal masalah-masalah tersebut 
sangat terkait dengan usaha-usaha penanganan masalah-masalah kesehatan secara 
menyeluruh. Dan sebaliknya, keberhasilan dalam upaya penanganan masalah
masalah kesehatan akan sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam penanganan 
masalah-masalah sosial ekonomi dan budaya penduduk Indonesia baik di masa kini 
maupun di masa depan. Salah satu organisasi yang keanggotaannya tidak banya 
pakar-pakar Parasitolog~ melainkan juga para peminat parasitologi di luar proCesi 
kesehatan yang bcrketetapan hati untuk turut serta secara aktif membantu upaya 
pemerintah memberantas penyakit parasit di Indonesia ialah Perkumpulan 
Pemberantasan Penyakil Parasit Indonesia (P41). Organisasi ini mcrupakan mitra 
Pemerintah yang dalam usahanya membantu pemcrinlah mcngatasi masalah kese
hatan yang korbannya sebagian besar adalah golongan masyarakat di poocsaan yang 
berada di bawah garis kemiskinan,sclain membcri masukan-tllqjukan yang 
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berbobot ilmiah abn tetapi juga turut terjun, menangani langsungke lapangan

lapangan di daerah-daerah endemik parasit di berbagai tempat di Indonesia. 


Usaha-usaha yang gigih dari Universitas Airlangga untuk mendirikan Pusat Peneli

tian PeD)'BkJt Tropis ( Tropical Disease Research Centre) yang menyertakan 

pakar-pakar dari berbagai cabang ilmu,baik yang eksakta maupun non-eksakta 

patut mendapatkan perhatian dan dukungan yang kuat, oleh karena pend irian Pusat 

Penelitian tersebut merupakan landasan kokoh bagi jembatan komunikasi yang 

lebih erat antar berbagai bidang ilmu dalam usaha bersama-sama memberikan 

dukungan yang mat dalam menyongsong tinggal landasnya bangsa dan negara 

dalam membangun tumpah darah Indonesia. 


HadJrin )'Bag S8)'B muliakan, 


Perkenankan pada akhir pidato pengukuhan ini saya mengucapkan puji syukur ke 

hadirat ALLAH SWI'. yang telah berkenan melimpahkan rakhmat, tauflk dan 

hidayahNY A kepada saya sekeluarga. 


Perkenankan pula saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya 

untuk mengemban jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Uni

versitas Airlangga dalam Dmu Parasitologi. 


Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor dan para Guru Besar 

Universitas Airlangga yang berkenan bersedia menerima saya dalam lingkungan 

terhormat mi. Mudah-mudahan kepercayaan yang mulia tersebut dapat saya emban 

dengan sebaik-baiknya. 


Kepada Prof.dr. IG. N. Gde Ranuh, mantan Dekan Fakuitas Kedokteran Uni

versitas Airlangga, Prof.dr. R. Soemarto, Dekan F akultas Kedokteran Universitas 

Airlangga dan Kepala Laboratorium Parasitologi FakultaS Kedokteran Universitas 

Airlangga (Dr.dr. Yoes Prijatna Dachlan, MSc.) yang mengusulkan pengangkatan 

saya sebagai Guru Besar saya sampaikan ucapan terima kasih pula. 


Dari lubuk hati yang dalam, saya tak akan melupakan jasa almarhum dr. Biroum 

Noerjasin M.Sc. dan almarhum Prof.dr. Soeharto Setokoesoemo, para mantan 

Kepala Bagian MikrobioJogi dan Laboratorium Parasitologi yang telah membina 

dan mengarahkan saya dalam menggali Hmu dengan sebaik-baiknya. Semoga 

AlLAH berkenan menerima dan menganugerahkan kebahagiaan kepada guru 

guru saya tersebut di sisiNYA. AmiD. 


Pada kesempataD yang sangat berharga ini perkenaDkan saya menyampaikan 

ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof.dr. Soewignjo Adipoetro, 


mantan Kepala Laboratorium 

. 

Universitas Airlangga yang han' 
penuh kebijaksanaim mengant. 
Jepang. Dalam bimbingannya 
bagian Parasitologi Fakultas 
15 tahun. 

Kepada Prof. Takeo Matsumur 
Medical Zoology, School of 
promotor Rompaku (PhD Progrj 
Jepang, Eiji Konishi Ph.D, 
University, Dr. Fernando San! 
membantu penelitian-penelitian 
cabang ilmu beserta stafnya 
litian yang sangat berharga yaitu 
Department of Mikrobiologi 
Woman Medical College, Kobe, 
Kobe University, Prof. M. Tsuji 
versity. 

Ucapan terima kasih yang tid 
Society for the Promotion of Sd 
Research ( ICMR ) Kobe U 
Rompaku saya di Jepang. Jasa-j 
sia, dan Prof.Dr. Rachmat 
dalam melancarkan studi S3 tl 

Saya tidak akan melupakanbui 
di SMP, di SMA maupun di P 
beliau-beliau itu tidak mungkin 51 

mi. Semoga Allah berkenan mel 
na saya tidak mungkin mampu D 

Tak akan terlupakan pula pengh 
dan karyawan Laboratorium Pa 
Universitas Airlangga dan Paniti 
berbagai bentuk sehingga acara 
baiknya. PaM pula saya berteriJ1 
siswa yang telah memberikan do 
motivasi saya baik sebagai ilmuVl 
saya dapat memetik ilmu yang ti 
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tnenangani langsung ke lapangan
fbagai tempat di Indonesia. 

~ untuk mendirikan Pusat Peneti
f'arch Centre) yang menyertakan 
mg eksakta maupun non-eksakta 
~kuat, oleh karena pendirian Pusat 
Ibagi jembatan komunikasi yang 
~a bersama-sama memberikan 
tal landasnya bangsa dan Degara . 

mengucapkan puji syukur ke " 
limpahkan rakhmat, tauflk dan 

yang sebesar-besarnya kepada 

. kepercayaan kepada saya 


Fakultas Kedokteran Uni-


Rektor dan para Guru Besar 
rima saya dalam lingkungan 

mulia tersebut dapat saya emban 

kaD Fakultas Kedokteran Uni

akultas Kedokteran Universitas 

akultas Kedokteran Universitas 


g meDgusulkan pengangkatan 
erima kasih pUla. 

anjasa almarhum dr. Biroum 
o Setokoesoemo, para mantan 
arasitologi yang telah membina 
ngan sebaik-baiknya. Semoga 
lan kebahagiaan kepada guru 

okan saya menyampaikan 

ol.dr. Soewignjo Adipoetro, 


mantan Kepala Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga yang banya dengan dorongannya yang kuat lWDun dengan 
penuh kebijaksanaan mengantarkan saya menyelesaikan program doktor saya di 
Jepang. Dalam bimbingarinya pula saya mendapat kesempatan memimpin Su».. 
bagian Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga selama lebih dari 
1S tahun. 

Kepada Prof. Takeo Matsumura, M.D., D.MSci, Chairman pada Department of 
Medical Zoology, School of Medicine, Kobe University, Japan, yang adalah 
promotor Rompaku (PhD Program) dan Host Scientist saya selama saya berada di 
Jepang, Eiji Konishi Ph.D, dan Shoji Uga, Ph.D, associate Professor di Kobe 
University, Dr. Fernando Sanchez peserta Rompaku dari Columbia yang banyak 
membantu penelitian-penelitian saya di Jepang dan juga para konsultan berbagai 
cabang Hmu beserta stafnya yang banyak membantu dengan sarana-sarana pene
litian yang sangat berharga yaitu Prof. Susumu Hotta dan Prof. Morio Homma dari. 
Department of Mikrobiologi Kobe University, Prof. Hiroshi Yamanishi dari 
Woman Medical College, Kobe, Japan, Prof. H. Itoh dari Department of Pathology 
Kobe University, Prof. M. Tsuji dari Department of Parasitology Hiroshima Uni
versity. 

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga ini juga saya sampaikan kepada Japan 
Society for the Promotion of Science ( JSPS) dan International Center for Medical 
Research ( ICMR ) Kobe University yang mendukung dana dan fasilitas program 
Rompaku saya diJepang. Jasa-jasa Prof.Dr. H.Sujudi, Koordinator JSPS Indone
sia, dan Prof.Dr. Raehmat Santosa selaku koordinator di Universitas Airlangga 
dalam melancarkan studi S3 tersebut tentu tidak akan saya lupakan. 

Saya tidak akan melupakan budi dan jasa Guru-guru saya baik di Sekolah Dasar, 
di SMP, di SMA maupun di Perguruan Tmggi oleh karena taDpa uluran tangan 
beliau-beliau itu tidak mungkin saya dapat menggapai apa yang saya capai sekarang 
ini. Semoga Allah berkenan membalas jasa-jasa para guru saya tersebut oleh kare
na saya tidak mungkin mampu membalasnya. 

Tak akan terlupakan pula penghargaan saya sampaikan kepada segenap staf dosen 
dan karyawan Laboratorium Parasitologi dan Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga dan Panitia Pengu.i.uhanyang telah banyak membantu dalam 
berbagai bentuk sehingga acara pengukuhan ini dapat berlangsung dengan sebaik
baiknya. Patut pula saya berterima kasih pada teman sejawat saya, juga para maha
siswa yang telah memberikan dorongan dan menciptakan ide-ide bagi peningkatan 
motivasi saya baik sebagai ilmuwan maupun sebagai staf pengajar. Dari merekalah 
saya dapat memetik ilmu yang tidak mungkui saya dapatkan di b~ku-buku. 
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Pada hari yang tidak akan terlupakan ini perkenankan saya menyampaikan dengan 

penuh rasa hormat dan cinta kasih saya untuk Ayahanda dan almarbumah Ibunda 

saya yang telah mendidik saya dengan petiuh kesabaran dan kasih sayang. Untuk 

beJiau berdualah sepalutnya saya persembahkan semua penghargaan ini. 


Semoga AUah swr berkenan meJimpahkan kebahagiaan kepada beliau sekalian. 


Tidak akan terlupakan juga ucapan terima kasih saya untuk almarhum ayah merlua 

serla ibu merlua saya yang telah banyak membantu meringankan beban tugas-tugas 

saya serla memberikan dukungan bagi perjalanan meniti kehidupan saya sekelu

arga. 


Unluk kasibsayang saudara-saudaraku serta seluruh keluarga sepatutnya karni 

ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah swr berkenan 

membalas budi luhur tersebut. ..I. 


Kepada Isteri dan anak-arulkku tercinta, 


Ijinkansaya menyampaikan terima kasihsaya kepada kalian yang telah memberikan 

dukungansemangat dan pengorbananyangtak ternilai serta mendampingiku dalam 

dub dan suka. Tidak cukup tersedia kata-kata untuk memberikan penghargaan 

bagi kalian. Marilah kita bersama-sama selalu menyampaikan syukur ke hadirat 

ALLAH SWT yang telah melimpahkan qitmat, rahmat dan bidayah bagi keluarga 

kita. 


Hadlria yang saya muliakan 


labatan Guru Besar ini merupakan kehormatan yang mulia, namun memberikan 

tanggung jawab yang sangat besar. Semoga saya mampu mengemban tugas-tugas 

saya sebagai Guru Besar di lingkungan Universitas Airlangga dengan sebaik

baiknya dengan selalu memohon perJindungan dan petunjuk ALLAH swr. 

Akhirnya, kepada segenap hadirin yang saya muliakan yang telah berkenan 

bersabar mengikuti orasi pengukuhan ini ,saya ucapkan terima kasih. 


Semoga ALLAH swr selalu berkenan melimpabkan taufik dan hidayahNY A 

kepada kita semuanya. Amin ya robbal'alamien. 


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


Kepustakaaa : 

Bintari Rukrnooo(1978). P 
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Blumenthal and Sc:hultz(1971 
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Med. Hyg.,24,564-574. 
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nesia. Tesis Doktor UGM. 

Siti Sundari R(1991).Pidalo 
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dengue type 3 and chikungun) 
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Kepustakaan : 

Bintari Rukmono(1978). Pemberantasan penyakit cacing usus sebagai unsur 
program terpadu dalam Primary Health Care. Unpublished data. 

Bintarl Rukmono(1980). Pemberantasan penyakit usus yang ditularkan melalui 
tanah. Medika,3,I29-135. 

Blumenthal and Schulu(I976). Effects of Ascaris infection on nutritional status in 
children. AmerJ.Trop.Med.Hyg.25,682-690 


Brown(l969). Basic Clinical Parasitology. Third Edition. Appleton-Century-Crofts. 

New York. DEPKES RI(I990). Pet a masalah kesehatan di Indonesia . 


Mata,W.(1975). Malnutrition-infection interactions in tbe tropicsAmJ.Trop. 

Med. Hyg.,24,564-574. 


Noerhajati,s.(1978). Beberapa segi infeksi cacing tambang di Yogyakarta, Indo

nesia. Tesis Doktor UGM. 


Siti Sundarl R(1991).Pidato Pengukuhan, Unair. 


Soedarto(1980). Kekebalan nyamuk Aedes dan Culex terhadap insektisida di 

Surabaya. Lembaga Penelitian UNAlR. 


Soedarto(l981).Resistensi nyamuk Anopheles di Jawa Timur terhadap organo

phosphor insecticides. Proyek DPPM-Lemlit UNAIR 


Soedarto,dkk.(l98l). Infeksi parasit usus pada anak-anak di Kabupaten Sidoarjo 

dan Sampang(Madura). Sem.Nas.Parasit.Nas.I1. 


Soedarto(1981). Frekwensi parasit usus pada anak-anakdi daerah persawahandan 

daerab pantai Kabupaten Sidoarjo, JATIM. Maj.Parasit.Mikrob.Kedokt.Indon. 

vol.l No.1. 


Soedarto(1983). Hubungan antara lingkungan hidup di Kotamadya Surabaya 

dengan populasi nyamuk Culex. Lembaga Penelitian UNAIR. 


Soedarto,e.o(1984). Comparative studies on the biology of Aedes aegypti and 

Aedes albopictus in a room condition. ICMR Annals,4, 143-151. 


Soedarto(1985). Pengaruh pencemaran Kalimas di Surabaya terhadap terjadinya 

sumber-sumber penularan infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Lembaga 

Penelitian UNAIR. 


Soedarto. Konishi and Matsumura(I986). Susceptibility of Indonesia colonies of 

Ae. aegypti and Ae. albopictus mosquitoes to experimental infection with chikungu

nya virus. Kobe J.Med.Sci.,32,127-132. 


Soedarto, Konishi and Matsumura(1987)A comparative study on growth of 

dengue type 3 and chikungunya viruses in Indonesia colonies of Aedes aegypti and 

Ae.albopoictus mosquitoes. Jpn. J.Trop.Med.Hyg.1S,37-41. 
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Data Pribadi 

Nama lengkap 
Tempat dan tanggallahlr 
Agama 
Pangkat/Golongan 
Nomor Induk Pegawai 
Kartu Pegawai 
Pekerjaan 

Alamat 
Status Perkawinan 

Isteri 
Anak 

Pendidikan 

Pendidikan Dasar 
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3. 1%1· Lulus SMA Bag; 
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(ultiplication of chikungunya virus RlWAYAT HIDUP 
11) mosquitoes: an electron micro
[,1986. 

of chikungunya virus in salivary 
Ae.a)bopictus mosquitoes. Japan. Data Pribadi 

Iooesia colonies of Ae.aegypti and Nama lengkap Soedarto 
fection with dengue type 3 and Tempat dan tanggallahir Surabaya, 20 Mei 1943 
ity. Agama Islam 

:Sa. Maj.Kedok.Trop.Indon. 1,3, Pangkat/Golongan Pembina Utama MudalGuru Besar Madya/lVC 
Nomor Induk Pegawai 130350713 
Kartu Pegawai B 191316ai vektor virus dengue dan virus , Pekerjaan Laboratorium Parasitologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
Demam Berdarah ditinjau dari Alamat JI. Darmawangsa Dalam Selatan 58 Surabaya
ic:tus diJawa Timur. Proyek Bank Status Perkawinan Menikah, 17 Juni 1970 

Isteri Sri Ami Hastuti L. penularan Demam Berdarah Anak
~Jndon. Vol.2,3, 27-32. 1. Andre Primantyo Hendrawan 

2. Andre Dwiyanto Wicaksono 
3. Andre Triadi Oesnantyo 

;Seminar Parasitologi Nasional 

satu upaya penanggulangan Pendidikan 

,Ma1ang. 


or malaria control in Indonesia. Pendidikan Dasar 

daerab endemik di Jawa Timur; 1. 1955 - Lulus SO Negeri Indrapura I, Surabaya 
. Tesis Doktor, UNAIR. 2. 1958 - Lulus SMP Negeri V, Surabaya 

Second Report. Wid Hlth Org 3. 1961 - Lulus SMA Bagian B Negeri V, Surabaya 


(1986). Tenth Report.Wld Hltb Pendidikan Sarjana 

1. 1968 - Lulus Dokter, Universitas Airlangga, Surabaya 
2. 1971 - Diploma of Tropical Medicine & Hygiene, Bangkok, Thailand 
3. 1973 - Keahlian Mikrobiologi. Universitas Airlangga, Surabaya 
4. 1987 - Doctor of Phy]osophy(PhO), Kobe University, Jepang 
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Pendidikan Tambahan dan Penataran 

1. Penataran Management and Manpower Planning, 1972 
2. Penataran Pendekataan Sistem Pendidikan & Penelitian, 1977 
3. Penataran Pengglinaan Perpustakaan, 1978 
4. Penataran Metodologi Penelitian, 1978 
5. Advanced Course in Medical Entomology, Kobe, Jepang, 1982 
6. Basic course in Tissue culture, Kobe,Japan, 1983 
7. Training on Electron microscopy, Kobe,I985 
8. Continuing Medical Education, 1986 
9. Penataran Manajemen & Administrasi Pendidikan, 1987 
10. Training on Immuno-diagnostic Parasitology, Hiroshima, 1989 
11. Training on Immuno-electron microscopy, Kobe, 1989 
12. Penelitian bersama : Interference of dengue and chikungunya viruses in 

Aedes mosquitoes. Kobe University, Kobe, 1989 

Riwayat Pekerjaan 

KepegawaiaD 

1 Oktober 1970 Calon Pegawai, Assisten Ahli Madya, Gol. III/a 
1 September 1971 Penata Muda, Assisten Ahli Madya, Gol. III/a 
1 Oktober 1972 Penal a Muda Tk. I, Assisten Ahli, Gol. IIIIb 
1 Oktober 1975 Penata, Lektor Muda, Gol. IIlIc 
1 Oktober 1977 Penala Tk. I, Lektor Madya, Gol. lII/d 
1 April 1980 Pembina, Lektor, Gol. IV/a 
1 Oktober 1985 Pembina Tk.), Lektor Kepala, Gol. IV/b 
1 April 1988 Pembina Utama Muda, Lektor Kepala, Gol. IV/c 
1 Oktober 1991 Guru Besar Madya, Gol. IV/c 

Jabatao 
1974-1984 . Kepala Subagian Parasitologi FK Unair 
1978 -1984 Wk. Kepala Bagian Mikrobiologi & Parasitologi 

Fakultas Kedokteran Unair 
1974-1979 Kepala Bagian Parasitologi FKH Unair 
1985 -1990 Pj. Kepala Lab. Parasilologi FK Unair 
1974 -sekarang Ketua Seksi Entomologi FK Unair 
1988 -sekarang Wk. Ketua Parenbang Adminislrasi Umum FK Unair 

1985 -sekarang 

1982 -1987 

1983 -1987 
1983 -1987 
1985 -1987 PJMK 
1985 -1987 PJMK 
1989 -sekarang Dosen 
1988 -sekarang Dosen 
1990 -sekarang Sekret 

Univer 

Kegiatan Kurikuler 

Sedang I pernah mengajar pal 

1. Fakultas Kedokteran U 

3. Fakultas Kedokteran Gq 
4. Fakultas Kedokteran He 
5. Fakultas Farmasi Unair : 
6. Fak. Kedokteran Univ. ~ 
7. Fak. Kedokteran Univ.1 
8. Akademi Perawat Kesd 
9. Akademi Analis Medis 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pertemuan I1miah daD SemlIHI 

1991 Simposium Malaria, Jak 
1991 Seminar Nasional Hasil 
1991 Seminar Oampak TOXOI 
1991 Symposium House Dust 
1990 Pertemuan llmiah Regie 
1990 Seminar Parasitologi N~ 
1989 Seminar on Parasitolom 
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ndidikan, 1987 

,Hiroshima, 1989 
,Kobe,1989 
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,1989 

en Ahli Madya, Gol. III/a 
Ahli Madya, Gol. I1I/a 
. en Ahli, Gol. III/b 

Gol. IIIfc 
adya, Gol. III/d 
IV/a 
Kepala, Gol.lVIb 
Lektor Kepala, Gol. IV/c 

IV/e 


'cologi FK Unair 
robiologi & Parasitologi 

nair 

IOgi FKH Unair 

togi FK Unair 

FKUnair 


I 
! 1985 -sekarang PJMK Parasitologi Lingkungan Program Studi IImu 

Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Unair 
1982 -1987 Kelua Program Parasilologi, IImu Kedokteran Dasar, 

Fakultas Pasca Sarjana Unair 
1983 -1987 PJMK Entomologi Lanjutan Fak. Pasca Sarjana Unair 
1983 -1987 PJMK Virologi Dasar Fak. Pasca Sarjana Unair 
1985 -1987 PJMK Entomologi Umum Fak. Pasca Sarjana Unair 
1985 -1987 PJMK Desain Persiapan Tesis FPS Unair 
1989 -sekarang Dosen Pembina Parasitoiogi FK Univ. Hang Tuah 
1988 -sekarang Dosen Pembina Parasitologi FK Univ. Wijayakusuma 
1990 -sekarang Sekretaris Tropical Disease Research Center 

I Universitas Airlangga 
I 

r 
I 
I Kegiatan Kurikuler 

Sedang I pernah mengajar pada: 

1. Fakultas Kedokteran Unair 	 Parasitologi 
2. 	 Fakultas Pasca Sarjana Unair : Parasitologi 

Parasitologi Lingkungan 
Entomologi 

3, Fakultas Kedokteran Gigi Unair: Parasitologi 
4. Fakultas Kedokteran Hewan Unair: Parasitologi 
5. Fakultas Farmasi Unair : Parasitologi 
6. Fak. Kedokteran Univ. Wijayakusuma: Parasitologi 
7. Fak. Kedokteran Univ. Hang Tuah : Parasitologi 
8. Akademi Perawat Kesehatan Rumah Sakit Islam 
9. Akademi Anatis Medis 

KegiatanEkstrakurikuler 

Pertemuan IImiah dan Seminar ( 1980-1991) 

1991 Simposium Malaria, Jakarta 
1991 Seminar Nasional Hasil PeneLitian Perguruan Tinggi, Bogor 
1991 Seminar Dampak Toxoplasmosis pada ibu hamil, Surabaya 
1991 Symposium House Dust Mite Allergy, Surabaya 
1990 Pertemuan llmiah Regional Parasitologi IV, Malang 
1990 Seminar Parasitologi Nasional VI Pandaan 
1989 Seminar on Parasitology and Entomology, Okayama, Japan. 
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1989 	 Indonesia-United States Conference on the Application of Biotechnology, 
Jakarta 

1989 	 Seminar Parasitologi. YogyaIcarta 
1989 	 Pertemuan Ilmiah Regional Parasitologi Kedokteran III, Surabaya 
1989 	 Seminar Bioteknologi, Surabaya 
1989 	 Temu Ilmiah Infeksi Campuran Aerob-Anaerob, Surabaya 
1988 	 Seminar Pendidikan Dokter, Surabaya 
1988 	 Seminar Parasitologi Nasional V, Bogor 
1988 	 Pertemuan Ilmiah Ikatan Ahli Mikrobiologi Klinik, Surabaya 
1988 	 Temu Ilmiah Imunologi dan Infeksi, Surabaya 
1988 	 Seminar Soil Transmitted Helminths, Surabaya 
1988 	 Simposium Penggunaan Kortikosteroid Topikal, Surabaya 
1987 	 Pertemuan Ilmiah Regional Parasitologi Kedokteran I, Malang 
1987 	 Simposium Penatalaksanaan Penyakit Alergi, Surabaya 
1986 	 International CongresS on Electron Microscopy, Kyoto, Japan 
1985 	 Seminar on Tropical Medicine, Kobe, Japan 
1985 	 Simposium dan Diskusi Panel Malaria, Semarang 
1985 	 Seminar Parasitologi Nasional III, Yogyakarta 
1983 	 Annual Meeting Japan Society of Tropical Medicine, Kagoshima, Japan 
1983 	 Seminar Parasitologi Nasional II, Banduog 
1982 	 Annual Meeting Japan Society of Virology, Kyoto, Japan 
1981 	 Seminar Parasitologi Nasional II, Jakarta 
1980 	 Pertemuan lImiah Mikrobiologi & Parasitologi Kedokteran, Denpasar 
1980 	 Simposium Masalah Penyakit Parasit, Yogyakarta 

Keglatan Penelitian 
1969-1971 
196&-1969 
1970 
1971 
1971 
1972-1974 
1975 
1976 
1m 
1978 
1978 
1979 
1980 
1980 
1980 

Hookworm Mass Treatment. Projek Unair-PNP Jawa Timur 
Hemorrhagic Fever. Unair-Kobe University 
Penelitian Aedes di Surabaya. 
Intestinal & Malarial Study in Central Thailand. Mahidol University. 
Venereal Disease in Nakorn Rajsima, Thailand. 
Projek Penelitian Bendungan Karangkates dan Selorejo 
Penelitian Infeksi Cacing Usus di Surabaya. Unair 
Penelitian biakan Trichomonas vaginalis 
Penelitian Balantidiasis di Surabaya 
Penelitian Giardiasis di Surabaya 
Penelitian Parasit Usus di Jawa Timur 
Penelitian resistensi Culex dan Aedes di Surabaya. Unair 
Penelitian pencemaran Kalimas. Unair 
Penelitian Parasit Usus di Sidoarjo 
Penelitian Resistensi Anopheles di Jawa Timur. Depdikbud 

1981 Penelitian biakU 
1981 Penelitian infeksi 
1980-1982 
1982-1984 
1982 
1982 
1983-1986 

1988-1989 

1989-1990 

199(}.1991 
1990 
1991 
1991-1992 

Keal1l8otaan Orpnisasi 

Kelua Perkumpulan Pence: 
(P41) Cabang Surabaya 
Angota lkatan Dolrter Indoael 
Anggota Perhimpunan Alergi d 
Anggota lkalan Ahli Kesehatan 
Angola Ihtan Alumni Univer. 

Keglatan lainnya 

1988-sekarang Pemimpin 
1990-sekarang RedaksiJu 
1970-1971 RedaksiM 

Buku.buku yang telab diterbitl 

1. Dasar Virologi Kedokteran. 
2. Entomologi. Kedokteran. Pe 
3. Penyakit Infeksi di Indonesi 
4. Protozoologi Kedokleran. V 
S. Helmintologi Kedokteran. I 
6. Alias Entomoloai Kedokter 

"""'
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e Application of Biotechnology, 

okteran III, Surabaya 

!naerob, Surabaya 

~ Klinik, Surabaya 
~ya 
~baya 
! pikal, Surabaya 

dokteran I, Malang 
rgi, Surabaya 

py, Kyoto, Japan 

. Kedokteran, Denpasar 
a 

aJ Thailand. Mahidol University. 
Thailand. 
ales dan Selorejo 
baya. Unair 
lis 

1981 Penelitian biakan House Dust Mites 
1981 Penelitian infeksi parasit usus di Madura dan Sidoarjo 
1980·1982 Penelitian Kesehatan di Kalimantan Tengab. Unair-Kakeng 
19820-1984 Penelitian Malaria. TDR/WHO • Unair· Depkes 
1982 Penelitian Lingkungan Hidup di Kotamadya Surabaya. Unair 
1982 Survaillance of Japanese Encephalitis in Hyogo, Japan 
1983·1986 Susceptibility of Aedes mosquitoes to infection with dengue and 

chikungunya viruses. Ronpalru Program. Kobe, Japan. 
1988-1989 Penelitian entomoepidemiologik Demam Berdarab Dengue di Jawa 

Timur. World Bank/Depdikbud 
1989-1990 Penelitian toxoplasmosis di Surabaya &. Sidoarjo. World Bank! 

Depdikbud 
I 1990-1991 Penelitian stabilitas titer antibodi Toxoplasma. Unair 

1990 PeneJitian infeksi cacing usus di Jawa Timur. Deplces - P4I 
r 1991 Penelitian Malaria di Lombok. TDRC Unair . JSPS Japan 

1991-1992 Penelitian resistensi Culex faligans di Surabaya lerbadap insektisida. 
Unair 

Keallllotaan Orpnisasi Proresl 

Kelua Perkumpulan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Parasit Indonesia 
(P4I) Cabang Surabaya 
Anggota Iblan Dokter Indonesia(lDI) Cabang Surabaya 
Anggota Perhimpunan Alergi dan Imunologi Indonesia(PERALMUNI) 
Anggota lkatan Abu Kesehalan Masyarakat Indonesia (IAKMI) 
Anggola Ibtan Alumni Universitas Airlangga 

Keglatan IainDya 

1988-sekarang Pemimpin Redaksi MajalahKedokteran Tropis Indonesia 
1990-sekarang Redaksi Jurnal Pasca Sarjana Universitas Airlangga 
1970 -1971 Redaksi Majalah Kedokteran Surabaya 

Buku-buku yanl telah diterbltkan 

1. Dasar Virologi Kedokteran. Penerbit EGe, Jakarta, 1989. 
2. Entomologi Kedokleran. Pencrbit EGe, Jakarta, 1990. 
3. Penyakit Infem di Indonesia. Widya Medika, Jakarta, 1990. 
4. PrOlozoologi Kedokteran. Widya Medika, Jakarta, 1990. 
5. Helmintologi Kedokteran. Penerbit EGe, Jakarta, 1991. 
6. Atlas Entornologi Kedokteran (renc:ana diterbitkan., 1992) 
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7. 	 Atlas He1mintologi dan Protozoologi Kedokteran, Edisi ke 3. Jeffrey & Leach 
(terjemahan, rencana diterbitkan, 1992) 

Penelitian dan Karya IImiah 

Penulis Utama ( 1980 - 1991) 

1. 	 Penelitian epidemiologik toxoplasmosis pada ibu-ibu hamiJ di daerah pedesaan 
dan perkotaan di Jawa Timor. SeminarNasional Hasil-hasil Penelitian Perguru
an Tinggi, Bogor, 21-24 Januari 1991. 

2. 	 Pengaruh waktu penyimpanan sampel serum penderita toxoplasmosis terhadap 
stabilitas titer antibodi Toxoplasma Lembaga Penelitian Unair,l991. 

3. 	 Penelitian entomologik untuk menentukan peranan sekolah sebagai sumber 
penularan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Perle
muan I1miah Regional Parasitologi Kedokleran, Malang, 6 Januari.f990. 

4. 	 Multiplication of dengue and chikungunya viruses in Aedes mosquitoes. Bul. 
PeneJit. Kesehatan 17,2, 1989. 

5. 	 Peranan sekolah sebagai sumber penularan Demam Berdarah Dengue di Kabu
paten Bojonegoro,Jatim. Maj.Kedokt.Trop.lndon. 2,3,1989. 

6. 	 Penelitian epidemiologik demam berdarah ditinjau dari sudut bionomik nya
muk Aedes aegypti dan Aedes albopictus di Jatim Lembaga Penelitian Unair/ 
World Bank, 1989. 

7. 	 Penelitian kemampuan nyamuk Aedes strain Jawa Timur sebagai vektor biolo
gik virus DEN dan eHIK. Seminarsehari Bioteknologi. Surabaya, 7 Nopember 
1989. 

8. 	 Peranan Aedes albopictus sebagai vektor virus dengue dan virus chikungunya. 
Maj. Kedokt.Trop.lndon.,2,I988. 

9. 	Pengobatan trichuriasis pada anak-anak sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur, 
dengan oxantel-pirantel pamoat. Seminar Parasitologi Nac;ional V, Bogor, 20-22 

Agustus 1988. . 
10. Mortalitas nyamuk Aedes albopictus (Strain Malang) sesudah mengalami infek

si dengan virus dengue-3. Maj.Kedokt.Tropis Indon., 1,1988. 
11. Masalah trichuriasis di Indonesia. Maj.Kedokt.Tropis Indon.,1 ,3, 1988. 
12. A comparative study on growth of dengue type 3 and chikungunya viruses in 

Indonesia colonies ofAedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes. Japan. 
J.Trop.Med.Hyg., 15,37-41,1987. 

13. A study on susceptibility of Indonesia colonies of Aedes aegypri and Aedes 
albopictus mosquitoes to experimental infection with dengue type 3 and 
chikungunya viruses. Kobe J.Med.Sci.33,19-34,1987. 

14. Maturation of chikungunya vi 
aegypti and Aedes albopictu 

1987. 
15. Multiplication ofchikungun 

strain) mosquitoes: an elect 

207-211,1986. 
16. Susceptibility of Indonesia 

experimental infection with 

1986. 
17. An electron microscope stu 

Aedes mosquitoes. Internal' 
Japan, August 3O-September 

18. Studi perbandingan pertumb 
dan Aedes albopictus. Pert! 
Yogyakarta, 28-30 Septembe 

19. Electron microscopic studies 
Ann.Meeting Japan Soc.Tro 

20. Pengaruh pencemaran sun: 
penularan infeksi cacing. L 

21. Comparative studies on the 
room condition. ICMR Ann 

22. Hubungan antara lingkun 
nyamuk Culex. Lembaga Pel 

23. Laporan hasil penelitian 
Penelitian Kesehatan di P 

1982. 
24. Resistensi nyamuk Anophel 

ticides. Lembaga Penelitian 
25. Frekwensi parasit usus 	pal 

pantai Kabupaten Sidoarjo 

1,1,1981. 
26. Infeksi parasit usus pada 

(Madura). Seminar Parasil, 

27. Kekebalan nyamuk Aedes 
Lembaga Penclitian Unair, 
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ibu-ibu hamiJ di daerah pedesaan 
Hasil-hasil Penelitian Perguru. 

. derita toxoplasmosis terhadap 
Penelitian Unair, 1991. 

ranan sekolah sebagai sumber 
paten Ngawi, Jawa Timur. Perte
. Malang. 6 Januariim. 

in Aedes mosquitoes. Bul. 

awa Timur sebagai vektor biolo

Iogi. Surabaya, 7 Nopember 
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dasar di Sidoarjo, Jawa Timur, 
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ng) sesudah mengalami infek
neIon., 1,1988. 

.Tropis Indon.,l ,3, 1988. 

3 and chikungunya viruses in 

.,aJbopictus mosquitoes. Japan. 

sci Aedes aegyptiand Aedes 
'00 with dengue type 3 and 

:1987. 

14. Maturation ofchikungunya virus in salivary glands oflndonesia strains ofAedes 
aegypti and Aedes albopictus mosquitoes. Japan J.Trop.Med.Hyg. 15,29-36, 
1987. 

15. Multiplication of chikungunya virus in salivary glands ofAedes albopictus(Oahu 
strain) mosquitoes: an electron microscopic study. Japan J.Med.Sci.BioL39, 
207-211,1986. 

16. Susceptibility of Indonesia colonies of Aedes aegypti and Aedes albopictus to 
experimental infection with chikungunya virus. Kobe J. Med.Sci.,32,127-132, 
1986 . 

17. An electron microscope study on the growth of chikungunya an alphavirus in 

I 
I 

Aedes mosquitoes. International Congress on Electron Microscopy, Kyoto, 
Japan, August 3O-September 7,1986. 

18. Studi perbandingan pertumbuhan virus dengue-3 pada nyamuk Aedes aegypti 
dan Aedes albopictus. Pertemuan I1miah Mikrob. Parasitol.Kedokt.Indon.II, 

r . Yogyakarta, 28-30 September 1986 
19. Electron microscopic studies on the susceptibility of arboviruses to mosquitoes. 

Ann.Meeting Japan Soc.Tropical Med.,Kobe,Oct 3O-Nov. 1,1985. 
20. Pengaruh pencemaran sungai Kalimas terhadap terjadinya sumber-sumber 

penularan infeksi cacing. LEMLIT Unair, 1985. 
21. Comparative studies on the biology ofAedes aegypti and Aedes albopictus in a 

room condition. ICMR Annals,3,89,1984. 
22. Hubungan antara lingkungan hidup di Kotarnadya Surabaya dengan populasi 

nyamuk Culex. Lembaga Penelitian Unair,1983. 
23. Laporan hasil penelitian parasitologi di Kalimantan Tengah. Seminar Hasil 

Penelitian Kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah. Surabaya,6 Desember 
1982. 

24. Resistensi nyamuk Anopheles di Jawa Timur terhadap organophosphor insec
ticides. Lembaga Penelitian Unair, 1981. 

25. Frekwensi 	parasit usus pada anak-anak di daerah persawahan dan daerah 
pantai Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Maj.Parasit.Mikrob.Kedokt.Indon, 
1,1,1981. 

26.Infeksi parasit 	usus pada anak-anak di Kabupaten Sidoarjo.dan Sam pang 
(Madura). Seminar ParasitoL Nasional II, 1981. 

27. Kekebalan nyamuk Aedes dan nyamuk Culex terhadap insektisida di Surabaya. 
Lembaga Penelitian Unair, 1980. 
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