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Saudara-saudara yang saya hormati, begitu luasnya bidang 

orthopaedi seperti yang didefinisikan: Orthopaedi adalah brance of 
medicine to consist of the art and science of prevention, investigation, 
diagnosis and treatment of disorders and injuries of the spine, musculos 
skeletal system by medical, surgical and physical means and in addition, 
the study of musculos skeletal physiology, pathology and other related 
basic sciences (American Academic of Orthopaedic Surgeon). 

Rasanya tidak mungkin mengupas semuanya dalam pidato ini. 
Sehingga saya memilih satu judul yang merupakan subspesialisasi 
dalam orthopaedi. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan 
adalah Penanganan Terpadu Cedera Tulang Belakang Suatu 
Pendekatan Biopsikososial. 

PENDAHULUAN 

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja mempunyai andil yang 
cukup besar dalam meningkatkan morbiditas dan mortalitas di Indonesia. 
Khususnya cedera tulang belakang yang masuk di RSUD Dr. Soetomo 
rata-rata 111 kasus pertahun (Prihardadi dan Prijambodo 1990, 
Prijambodo 1993). Sejak tahun 1983–1997 terdapat 1592 kasus yang 
dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya (data Panitia Medik 
Pengembangan Tulang Belakang). Cedera pada tulang belakang 
mempunyai penyulit yang serius jika terdapat kelumpuhan anggota 
gerak. Dari 118 kasus yang dilakukan operasi pada tahun 1983–1989, 
96% disebabkan karena kelumpuhan kedua anggota gerak (Prihardadi 
dan Prijambodo 1990). Dari 46 kasus (tahun 1991–1992) terdapat 74% 
penderita cedera tulang belakang yang mengalami kelumpuhan dan 



memerlukan operasi (disertasi, Prijambodo 1993). Data Panitia Medik 
Pengembangan Tulang Belakang antara tahun 1994–1997 terdapat 
penderita cedera tulang belakang 520 kasus, 192 kasus (36%) menderita 
kelumpuhan. Masalahnya adalah penderita terbanyak pada usia produktif 
(20–40 tahun) sebesar 69,48%. Akibat kelumpuhan tersebut 
menimbulkan problem-problem yang kompleks antara lain infeksi 
saluran pernapasan, infeksi saluran kencing, borok dekubitus dan 
problem psikososial misalnya pekerjaan, perkawinan dan lain-lain. 
Untuk menolong penderita-penderita tersebut, diperlukan suatu 
pendekatan terpadu dari berbagai disiplin ilmu yang kita sebut 
pendekatan biopsikososial. 

PENDEKATAN BIOPSIKOSOSIAL 

Yang dimaksud pendekatan biopsikososial ini adalah pendekatan dari 
berbagai disiplin ilmu yang terkait. bekerja dalam satu tim untuk 
mendapatkan hasil yang diharapkan dengan memakai sistem TQM 
(Total Quality Management). 

Tidak jarang seorang dokter dalam menangani seorang penderita 
hanya memperhatikan kelainan biologisnya saja tanpa memperhatikan 
aspek-aspek psikososial maupun dampaknya setelah penyembuhan. 
Sebagai salah satu contoh adalah permasalahan di cedera tulang belakang 
dengan kelumpuhan. Cedera tulang belakang dengan kelumpuhan, akan 
menimbulkan gangguan pada sistem-sistem tubuh yang lain, sehingga 
tidak jarang sebaik apapun yang saya lakukan untuk stabilisasi tulang 
belakang tanpa disertai rehabilitasi fisik dan mobilisasi segera, tetap 
akan menimbulkan penyulit borok dekubitus. Apabila kita lakukan 
stabilisasi yang baik, latihan fisik yang baik, namun bila keadaan gizi 
penderita tidak diperhatikan, yang didapatkan adalah penderita-penderita 
dengan gangguan nutrisi dengan akibat gangguan pada sistem 
pembentukan antibodi tubuh dan berdampak pada proses penyembuhan 
luka operasi maupun penyembuhan tulang. Sebaliknya bila semua 
kondisi biologis dipenuhi dengan operasi, latihan fisik dan nutrisi yang 
baik, namun tanpa disertai motivasi yang kuat, tidak jarang penderita 
akan masuk dalam fase depresi (90% pada minggu pertama) sehingga 
akan mengganggu program rehabilitasi. Oleh karena itu salah satu 
anggota tim psikiatri dari Panitia Medik Pengembangan Tulang Belakang 



mengembangkan suatu sistem Consultation & Liaison Psychiatri. 
Di dalam Liaison Psychiatri ini dihubungkan aspek psikososial dengan 
aspek biomedik penderita. 

Hasil yang didapatkan selama kurun waktu 10 tahun dengan 
pendekatan biopsikososial ini adalah menurunnya mortalitas cedera 
vertebra servikal dengan kelumpuhan. Sebagai contoh sebelum tim ini 
terbentuk, pada kurun waktu 6 tahun (1983–1989) dengan populasi studi 
58 penderita cedera servikal dengan kelumpuhan, mortalitas dari 
penderita dengan terapi konservatif 73,7%, sedangkan yang dioperasi 
didapatkan mortalitas 33,3% (quasi eksperimental, X2, p < 0,05, 
Prijambodo 1990). Dari analisis klinis ternyata kelompok yang mendapat 
terapi konservatif adalah kelompok yang tidak mendapatkan terapi mesin 
napas (respirator) oleh karena penderita menolak tindakan maupun alasan 
respirator tidak tersedia. Sedangkan yang dioperasi, pasca bedah selalu 
memakai respirator. Sehingga disimpulkan bahwa pembedahan hanya 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil akhir. 

Setelah tahun 1989 terbentuk Tim Pengembangan Tulang Belakang 
yang merupakan kelanjutan Tim Paraplegi yang diketuai oleh almarhum 
dr. Ichwan P. Radjamin. Tim Pengembangan Tulang Belakang ini terdiri 
dari berbagai unsur yang terkait dalam cedera tulang belakang antara 
lain orthopaedi, bedah saraf, anaestesi, rehabilitasi medik, urologi, 
radiologi, ahli gizi dan tim keperawatan. Tim ini pada tahun-tahun 
pertama melakukan peningkatan kualitas dengan mengadakan kursus-
kursus penyegar yang intensif untuk dokter dan perawat tim, dilanjutkan 
kursus penyegar yang diadakan setiap tahun untuk perawat-perawat 
rumah sakit di Surabaya, Gerbang Kertosusilo dan rumah sakit di Jawa 
Timur. Nampaknya hasil tim mulai terlihat dengan menurunnya angka 
mortalitas cedera vertebra servikal dengan kelumpuhan. Pada periode 
1990–1993 dengan populasi studi 53 penderita, angka mortalitas 
kelompok operasi menurun menjadi 17% sedangkan kelompok 
konservatif 16% ( X2, p > 0,05 ). Dua tahun kemudian (1994–1997) 
dengan studi populasi 93 penderita, angka mortalitas menurun sampai 
8,8%. Dari tiga kelompok penelitian ini dapat dibuktikan bahwa 
pembedahan bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 
hasil akhir, diperlukan faktor lain yang sangat penting yaitu nutrisi, 
imunologi, rehabilitasi dan aspek psikososial penderita. Pada tahun 1997 
setelah akreditasi, tim ini meningkat menjadi Panitia Medik 



Pengembangan Tulang Belakang 

Permasalahan timbul setelah penderita dapat diselamatkan. Dari statistik 
penderita yang mengalami kelumpuhan total (Frankel A) akan tetap 
lumpuh total, sedang yang lumpuh sebagian (Frankel B) akan bisa pulih 
asal menjadi Frankel D atau normal kembali (Frankel E) (disertasi, 
Prijambodo 1993). Yang pulih asal dapat kembali bekerja dan 
bermasyarakat seperti semula, sedang yang lumpuh harus duduk di kursi 
roda. Timbul pertanyaan, peran sosial apakah yang dapat kita berikan 
pada penderita-penderita yang masih dalam usia produktif ini? 

Mereka dapat bekerja kembali atau berperan di masyarakat seperti 
orang lain dengan dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi 
mereka. Yang kita lihat di lingkungan sosial kita masih sangat sedikit 
atau boleh dikatakan tidak ada sarana infrastruktur yang memungkinkan 
mereka bergerak dengan kursi roda. Sebagai contoh gedung-gedung 
perkantoran, fasilitas umum: pertokoan, lapangan terbang, kereta api. 
jalan dan lain-lain. Sangat jauh berbeda dengan negara-negara maju yang 
sudah memikirkan pembuatan sarana atau fasilitas umum yang 
memungkinkan penderita dengan kursi roda dapat masuk dengan mudah. 
Sudah waktunya kita memikirkan infrastruktur ini di masa mendatang, 
mereka saudara-saudara kita yang dikursi roda juga adalah anggota 
masyarakat yang berguna dan dapat berperan aktif untuk nusa dan 
bangsa. 

Selain masalah kelumpuhan yang menjadi pokok permasalahan penderita 
cedera tulang belakang, nyeri tulang belakang "spinal pain" juga 
merupakan problematik yang memerlukan pendekatan biopsikososial. 

Nyeri tulang belakang dibagi menurut lokalisasinya menjadi nyeri 
lokal atau nyeri punggung bagian bawah, nyeri yang menjalar (reffered 
pain) dan nyeri syaraf akar/radiks. Pembagian lain adalah berdasarkan 
waktu timbul nyeri. Nyeri akut bila timbul mendadak dalam waktu 0–3 
bulan. Nyeri subakut bila timbul perlahan-lahan dalam waktu 0–3 bulan. 
Nyeri menahun/kronis bila timbul lebih lama dari 3 bulan. 

Nyeri sebenarnya merupakan suatu fungsi proteksi tubuh. Nyeri 
timbul karena rangsangan suhu, kimiawi atau mekanik dengan intensitas 
tertentu yang melewati nilai ambang reseptor nyeri (ujung bebas syaraf 
delta A dan C). Rangsangan ini diteruskan ke otak dan dipersepsikan 
sebagai nyeri. Stimulus yang dapat melewati nilai ambang ini disebut 



stimulus noksius (stimulus yang potensial dapat merusak jaringan tubuh). 
Mulai timbulnya impuls noksius sampai dipersepsikan di otak melalui 
4 tahap yaitu transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. Kini makin 
jelas diketahui bahwa nyeri yang dirasakan terdiri dari komponen 
sensoris dan komponen afeksi. Komponen afeksi nyeri terutama 
disebabkan oleh adanya kecemasan/ketakutan, kemarahan dan 
kesedihan. Oleh karena itu kunjungan pra bedah dan pemberian informasi 
merupakan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan. Sehingga 
pendekatan psikologis ini akan meningkatkan toleransi nyeri dan 
mengurangi kebutuhan analgesik. 

Salah satu cara tim dalam mengembangkan pendekatan psikologis 
yaitu mengembangkan suatu sistem yang dinamakan Liaison Psychiatry. 
Yaitu menghubungkan aspek psikososial dengan biomedik dari penderita 
yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dalam satu tim dan berperan 
sebagai jembatan antara psikiatri dengan bidang kedokteran lainnya. 

Enam unsur penting dalam bidang ini adalah: 
1. Kerja sama antara psikiater dan dokter yang merujuk penderita, 

2. Menekankan aspek pencegahan, di samping aspek kuratif, 

3. Menjalin hubungan psikiater - penderita sedini mungkin, 

4. Membantu penderita memahami dan menghadapi problem 
utamanya, 

5. Keterlibatan seluruh anggota tim dalam perencanaan dan selama 
menangani penderita. 

6. Mengutamakan aspek kemanusiaan dan harga diri penderita. 
 
INSTRUMENTASI TULANG BELAKANG DIMASA LALU, 
SEKARANG DAN DIMASA DATANG 

Sehubungan dengan cedera pada tulang belakang yang mengakibatkan 
ketidak stabilan, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang hebat, kita tidak 
boleh lupa pada sejarah instrumentasi tulang belakang. 

Sejarah instrumentasi yang tercatat di dalam publikasi ilmiah 
pertama kali dilakukan oleh Dr. W. Wilkin tahun 1887 yang melakukan 
operasi fraktur Torakal 12 - Lumbal 1 dengan teknik wiring pada 
processus spinosus dan pedicle dari vertebra (St Louis. Med. J., 1888). 
Kemudian disusul oleh Berthold Hadra dari Galveston tahun 1891 yang 



melakukan teknik wiring processus spinosus pada penderita cedera 
servikal. Fritz Lange dari Munich tahun 1909 melakukan stabilisasi 
tulang punggung dengan memakai celluloid bar yang kemudian diganti 
dengan metal bar. Sejarah spinal fusion dan instrumentasi dari tulang 
punggung pertama kali dimulai oleh Fred Albee dan Russell Hibbs tahun 
1911. Kedua ahli bedah orthopaedi tersebut melakukan spinal fusion 
terutama pada spondilitis tuberkulosa yang kemudian berkembang untuk 
skoliosis dan fraktur. 

Sejarah anterior fusion dimulai oleh Itoh dari Jepang tahun 1934 
yang melakukan anterior fusion pada spodilitis tuberkulosa kemudian 
dilanjutkan oleh Hodgson dari Hongkong tahun 1956. Kemudian J. Moe 
1958 melakukan facet fusion pada skoliosis dan teknik yang sama 
dikerjakan oleh Boucher 1954 yang sekaligus melakukan screwing pada 
interfacet. Cakrawala instrumentasi terbuka setelah Paul Harrington yang 
bekerja sejak 1952 melakukan instrumentasi distraksi dan kompresi pada 
penderita skoliosis dan baru dipublikasikan pada majalah Journal of 
Bone Joint Surgery, 42A, 1960. Kemudian di Eropa salah seorang guru 

saya Prof. Roy Camilla, tepatnya tanggal 25 April 1963 melakukan 
operasi dengan teknik Pedicle Screw Plate pada wanita muda yang 
mengalami kecelakaan lalu lintas dengan dislokasi vertebra Lumbal 3 
dan Lumbal 4. Dari pengalaman ini kemudian lahir teori stabilitas tulang 
belakang yang dikenal dengan nama Middle Segment (seperti yang 
diceritakan secara pribadi dan ditulis di memoir dengan judul Historique 
de la vis pediculaire). Kemudian teknik pedicle screw plate ini 
disempurnakan dengan menambah spinal fusion oleh Prof. Rene Louis 
(1968) dan dirancang terutama untuk cedera tulang belakang sesuai 
dengan teori tiga kolona. 

Instrumentasi anterior dirintis oleh A. Dwyer (1962) yang 
melakukan operasi instrumentasi pada skoliosis dengan mempergunakan 
cable dan screw. Teknik ini kemudian disempurnakan oleh Zielke yang 
melakukan instrumentasi derotasi vertebra anterior pada skoliosis. 
Teknik anterior instrumentasi ini disempurnakan lagi oleh Kaneda dari 
Hokaido yang dipasang terutama untuk patah tulang vertebra tipe burst. 
Alat ini sampai sekarang dikenal dengan nama Kaneda device. Sejarah 
instrumentasi posterior tulang belakang kembali terulang dengan 
lahirnya segmental spinal instrumentation oleh E. Luque (1970). Teknik 
ini digunakan pada scoliosis paralitik dengan memasang sublaminar 



wiring yang diikat pada rod. Dengan gaya transversal yang diperoleh 
dari ikatan wiring terhadap rod tersebut didapat efek distraksi pada 
tulang belakang sehingga bentuk skoliosis akan terkoreksi. Keuntungan 
teknik ini adalah distraksi dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan 
lordosis (bentuk lengkung) tulang belakang. 

Instrumentasi tulang belakang yang lahir kemudian lebih kurang 
140 macam antara lainjixature externa (Magerl, 1970), fixature interna 
(Dick), instrumentasi Cotrel dan Dubousset, USS (Universal Spinal 
System) dan isola serta instrumentasi yang lain adalah modifikasi dari 
tiga instrumentasi dasar tersebut di atas yaitu Harrington instrumentasi 
(distraksi), pedicle screw plate (Roy Camilla dan Rene Louis) serta 
segmental sublaminar wiring (Luque). 

Pengembangan instrumentasi tulang belakang kemudian, 
merupakan rekayasa teknologi tinggi oleh karena merupakan kerja sama 
interdisipliner antara biomekanik/bioengineering, anatomi, fisologi. 
imunologi biomaterial ahli bedah. 

Dimasa mendatang instrumentasi tulang belakang akan semakin 
berkembang dengan diketemukan biodegradable, atau bioabsorbable 
material, memories metal, recombinant bone morphologic protein 
(BMP) dan tissue culture osteoblast. 

Tetapi yang sangat penting, dari semua instrumentasi harus 
biocompatible, safe, strength, use friendly, flexible, removable, low-
profile dan yang paling penting adalah affordable karena pada masing-
masing negara mempunyai kondisi yang berbeda. 

PERMASALAHAN DI LAPANGAN 

Indonesia yang mempunyai penduduk lebih dari 200 juta, terpadat 
keempat didunia sudah tentu mempunyai problem sosial ekonomi yang 
majemuk, membawa dampak kemampuan rumah sakit dalam merawat 
cedera tulang belakang. Dengan rata-rata 111 kasus cedera tulang 
belakang pertahun yang datang ke RSUD Dr. Soetomo. Dari tahun 
1983–1997 telah dirawat 1592 penderita (data Panitia Medik Tulang 
Belakang). Dengan semakin mahalnya biaya implant untuk 
instrumentasi tulang belakang, diperlukan suatu teknik kreatif dan 
inovatif yang disingkat KINO (Puruhito, 1997). 



Tehnik ini saya mulai sejak tahun 1983 sekembali saya dari belajar 
di Centre Traumatologie el Chirurgie Vertebral VHopital Hotel Dieu 
de Universiter de Marseille dibawah Prof. R. Louis. Saya melihat 
penderita cedera tulang belakang yang mendapat terapi konservatif 
dengan segala penyulitnya. Dipikirkan suatu tindakan stabilisasi interna 
dengan kata lain melakukan operasi instrumentasi pada tulang belakang 
dengan tujuan untuk mobilisasi segera dan mencegah penyulit-penyulit 
yang akan timbul sekaligus memperpendek masa rawat inap. Tindakan 
operasi pada cedera tulang belakang saya mulai dari pendekatan 
anterior yaitu dengan melakukan teknik thoraco 
prenicolumbotomy dan pemasangan plat pada corpus vertebra. Teknik 
ini memerlukan perawatan intensif pasca bedah. Sehingga dengan 
semakin banyaknya cedera tulang belakang dipikirkan suatu cara 
pendekatan posterior yang lebih sederhana dan dapat dikerjakan oleh 
ahli bedah orthopaedi di rumah sakit tipe B atau C. Pendekatan posterior 
ini memakai teknik sublaminar wiring dengan rod dari pen femur 
(Kuntcher nail). Pemikiran pemakaian Kuntcher nail ini pertama kali 
secara kebetulan oleh karena alat yang tersedia dikamar operasi hanya 
pen femur tsb. Pengalaman ini mirip dengan Prof. Roy Camille yang 
melakukan operasi pedicle screw pertama kali tahun 1963. Tepatnya 
tanggal 25 April 1963. Beliau melakukan operasi stabilisasi pada wanita 
17 tahun dengan fraktur dislokasi vertebra Lumbal 3 - Lumbal 4 dengan 
gangguan neurologis yang telah dilakukan operasi laminectomy oleh 
ahli bedah yang lain tanpa ada perbaikan neurologis dan masih tetap 
nyeri. Dilakukan operasi kembali dengan posisi decubitus posterior 
(tengkurap), setelah traksi dan reposisi pada tulang belakang kemudian 
dilakukan stabilisasi intema dan memasang Sherman plate dengan fiksasi 
screw pada pedicle vertebra karena sudah tidak ada lagi struktur lain 
dibelakang. Plate ini lazim dipakai untuk fraktur lengan dan hanya alat 
ini yang tersedia dikamar operasi pada waktu itu. Setelah operasi baru 
direnungkan teknik stabilisasi pedicle screw plate dan lahirlah Roy 
Camilla plate dengan teori stabilisasi middle segment. 

Dengan pen femur (Kuntcher nail) yang harganya murah (US$ 25) dan 
teknik sublaminar wiring, saya lakukan operasi pada 118 kasus (1983–
1989) dengan evaluasi selama enam tahun, tidak ada satupun Kuntcher 
nail yang patah. Hanya ada satu wire yang putus sehingga konstruksi 
ini mempunyai angka keberhasilan 99,07%. Dari pengalaman ini lahirlah 



teknik dan teori yang saya beri nama semi rigid segntental spinal 
instrumentation. Teori ini bermula dari filosofi AO life is movement 
and movement is life dengan kata lain diperlukan suatu gerakan dan 
mobilisasi aktif untuk bisa mengembalikan secepatnya homeostasis 
penderita. Untuk dapat bergerak tanpa rasa nyeri diperlukan suatu 
stabilisasi intema tulang belakang sehingga dapat dicapai painless stable 
spine. Dengan mobilisasi dini dan posisi duduk ataupun berdiri, maka 
akan terjadi keseimbangan antara resorbsi dan pembentukan tulang 
sehingga osteoporotik pasca bedah dapat dicegah. 

Pemakaian pen femur tsb. didasarkan pada suatu pemikiran 
mengapa tulang panjang selalu berlubang ditengah dan pohon bambu 
tidak akan patah bila dihembus angin. Hal ini dapat diterangkan melalui 
teori mekanika, bahwa struktur tubular dari Kuntcher nail akan 
menurunkan moment bending sebesar 54% pada setiap 1 cm2 luas 
permukaan dan meningkatkan moment inertia sebesar 210% untuk 
peningkatan diameter 43%. Struktur tubular ini akan meningkatkan 
stiffness dari konstruksi semi rigid segmental spinal instrumentation. 
Ikatan sublaminar wiring antara tulang dan Kuntcher nail masih 
memungkinkan adanya sedikit pergerakan sehingga konstruksi ini mirip 
gedung bertingkat dengan konstruksi rangka semi rigid yang akan ikut 
bergerak dan tetap bertahan bila terjadi gempa bumi. Hal tersebut di 
atas adalah konsep dasar dari teori semi rigid segmental spinal 
instrumentation. Pada binatang percobaan dibuktikan bahwa ada 
hubungan korelasi linier yang terbalik antara rigiditas dan bone mineral 
density (McAfee, 1990). Sehingga dengan konsep semi rigid ini, 
dihasilkan bone mineral density tinggi yang akan memperkuat trabeculae 
horisontal dan vertikal dan meningkatkan compressive strength (teori 
Euler). Akibatnya didapatkan penyembuhan tulang yang lebih solid 
sehingga goal painless stable spine dapat dicapai (disertasi, Prijambodo 
1993). Konsep ini juga didukung dengan teori biomolekuler yang 
dinamakan compression osteogenesis. Karena pengaruh beban aksial 
pada waktu duduk maupun berdiri, akan terjadi replikasi DNA dari sel-
sel proosteogenator (DOPC = determine osteogenic precursor cell) 
sehingga sel osteoblast yang terbentuk banyak, produksi osteoid dan 
kolagen meningkat. Kompresi akan menurunkan kelarutan hidroksiapatit 
dan mengendapkan garam kalsium. Ini yang dinamakan teori 
mechanochemical yaitu pengaruh mekanik yang dapat menimbulkan 
perubahan kimiawi yang sampai sekarang belum dapat dijelaskan 



(disertasi, Prijambodo 1993). 
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(Disertasi, Prijambodo 1993) 



Pada penelitian klinis dengan metode randomisasi dapat dibuktikan 
bahwa semi rigid segmental spinal instrumentation memberikan hasil 
yang sama baiknya dengan stabilisasi pedicle screw plate dari aspek 
klinis/radiologis antara lain kemampuan koreksi kiposis dan 
mempertahankan posisi lengkung tulang punggung, fusion rate, tulang 
belakang stabil tanpa rasa nyeri, kecepatan duduk, berdiri, berjalan dan 
kembali bekerja. Semi rigid segmental spinal instrumentation 
memberikan hasil lebih baik pada proses penyembuhan tulang dan dapat 
mempertahankan tinggi corpus vertebra serta yang paling penting dari 
segi ekonomis jauh lebih murah daripada pedicle screw plate (t, p < 
0,05, disertasi, Prijambodo 1993). 

Sehingga dapat disimpulkan teknik ini dapat dipakai dinegara-
negara berkembang terutama pada situasi krisis ekonomi saat ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN DI MASA DATANG 

Yang dapat saya simpulkan dari apa yang telah saya sampaikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Diperlukan kerja sama tim yang dapat bekerj a secara terpadu dengan 

pendekatan biopsikososial unruk mendapatkan hasil yang optimal. 
Cara ini dapat direkomendasikan untuk penanganan masalah- 
masalah kesehatan yang lain, 

2. Untuk situasi krisis ekonomi seperti sekarang dan keterbatasan sarana 
dan prasarana diperlukan suatu teknik kreatif dan inovatif yang tidak 
lepas dari kaidah-kaidah keilmuan,  

3. Dimasa yang akan datang diperlukan penelitian-penelitian yang lebih 
mendalam menyangkut biomaterial (biodegradable, memories 
metal), penyembuhan patah tulang (recombinant bone morphologic 
protein, tissue culture osteoblast), rekayasa genetik (dalam 
penanggulangan kelainan bawaan tulang belakang, skoliosis) dan 
transplantasi sumsum tulang belakang (spinal cord) pada cedera 
tulang belakang dengan kelumpuhan. 

UNGKAPAN RASA SYUKUR DAN TERIMA KASIH 

Pada akhir kata penerimaan jabatan ini perkenankanlah saya 



mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayatNya sehingga kami sekeluarga 
mendapatkan nikmatNya seperti apa yang telah kami rasakan hari ini. 

Kepada Pemerintah Republik Indonesia saya ucapkan terima kasih 
atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memangku jabatan sebagai 
Guru Besar dalam Ilmu Bedah Orthopaedi di lingkungan Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga. Semoga Allah SWT tetap 
memberikan kekuatan dan memudahkan jalan di dalam mengemban 
tugas saya bagi bangsa dan negara di masa mendatang. 

Kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga Prof. dr. H. 
Soedarto DIM &H., PhD.,mantan rektor Prof. dr. H. Bambang Rahino 
Setokoesoemo dan seluruh anggota Senat Universitas Airlangga, Dekan 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. dr. H. M.S Wiyadi 
dan mantan dekan Prof. Dr. dr. H. Askandar Tjokroprawiro, para guru 
besar dan kepala laboratorium ilmu bedah dr. H. M. Sajid Darmodipuro 
yang telah mengusulkan dan menyetujui pengusulan saya serta menerima 
saya dalam jajaran guru besar Universitas Airlangga, untuk itu sekali 
lagi saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga. 

Kepada yang terhormat mantan rektor Prof. dr. H. Soedarso 
Djojonegoro dan mantan dekan Fakultas Kedokteran Prof. dr. H. R 
Soemarto saya sampaikan terima kasih atas dorongan, kesempatan dan 
izin yang diberikan untuk belajar di program Pascasarjana Universitas 
Airlangga. 

Selanjutnya kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya Prof, 
dr. H. M. Dikman Angsar dan mantan direktur Prof. dr. H. Karijadi 
Wijoatmodjo saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
sebesar-besarnya atas perkenannya memberi kesempatan kepada saya 
untuk mengamalkan ilmu saya di rumah sakit. 

Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya yang 
telah mendidik dan mengajar saya mulai sekolah rakyat sampai sekolah 
menengah atas di Kediri. 

Kepada Prof. dr. Asmino, mantan dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga yang telah menerima saya sebagai mahasiswa 
pada tahun 1968 sekaligus mendidik dan menghajar mulai tingkat 1 
sampai dengan membimbing saya dalam mencapai gelar Doktor, tidak 
cukup kata ucapan terima kasih untuk membalasnya selain doa semoga 
amalan beliau diterima sebagai amal jahriyah sampai akhir zaman. 



Amin ya Allah. 
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mantan kepala 

bagian Ilmu Bedah Prof. dr. Basuki Wirjowidjojo yang telah menerima 
saya sebagai asisten Ilmu Bedah pada tahun 1976 dan sekaligus memberi 
kesempatan melanjutkan studi dibidang Orthopaedi di Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia, Spinal Surgery di Service 
Traumatologie et Chirurgie Vertebral I’ Hopital Hotel Dieu/Universite 
de Marseille dan Service Orthopaedi et Traumatologie I’Hopital de la 
Pitie et Salpitrier Universite de Paris. 

Kepada mantan kepala bagian Ilmu Bedah dan promoter saya Prof, 
dr. Widjoseno Gardjito, terima kasih yang tak terhingga atas dorongan, 
kesempatan dan kerja sama selama ini. Jasa-jasa beliau sungguh sangat 
besar dalam membina karier saya. 

Kepada guru-guru saya dibidang Orthopaedi Prof. dr. I.P. Sukarna, 
Almarhum dr. Ichwan P. Radjamin, Dr. dr. Djoko Roeshadi dan dr. 
Achmad Sjarwani serta guru-guru saya di bagian Orthopaedi FKUI Prof, 
dr. Soelarto Reksoprodjo, Prof. dr. Chehab Rukni Hilmy, dr. Soebroto 
Sapardan, dr. Erol Untung Hutagalung, dr. Djoko Simbardjo dan dr. 
Ucok Siregar terimakasih setulus-tulusnya saya ucapkan atas bimbingan, 
dorongan dan kesabaran selama dalam pendidikan. Semoga kerukunan 
dan kehangatan di lingkungan Orthopaedi dimasa lalu dapat diteruskan 
ke generasi mendatang. 

Kepada guru dan promoter saya Prof. Rene Louis dari Service 
Traumatologie et Chirurgie Vertebral I’Hopital de la Conception/ 
Laboratorium d’ Anatomi Facultaet de Medicine Universite de Marseille 
ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa beliau 
dalam mendidik dan menanamkan disiplin serta menghantar saya dalam 
forum internasional. 

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya dalam 
bidang Ilmu Bedah Tulang Belakang, almarhum Prof. R. Roy Camille 
(Paris), Prof. Alain Patel (Garche, Paris), almarhum Prof. S. Inoue 
(Chiba), Prof. Ikata (Tokushima) dan Prof. J. Takemitsu (Asahikawa). 

Kepada Prof. P. Matter presiden AO Internasional dan dr. Suthorn 
presiden AO East Asia, terima kasih atas kepercayaannya memilih saya 
menjadi Faculty, Founding member, Educational Committee and 
Instructor di lingkungan AO Internasional dan AO East Asia 

Prof. Max Landolf dari AO Internasional, Prof. Kaneda dari 
Hokaido University, dr. Minami dari Memorial Hopital Sapporo, Prof. 



Kamal Bose dari National University of Singapore, terima kasih atas 
kerja sama selama ini sehingga memungkinkan saya selaku Ketua 
Program Studi Orthopaedi dapat melakukan exchange program training. 
Semoga kerja sama ini tetap terbina untuk masa mendatang. 

Kepada rekan-rekan dari Osaka Prof. K. Ono, Prof. Yonenobu MD. 
PhD dan Takeshi Fuji MD. PhD. Terima kasih telah menerima saya 
menjadi honorary member Osaka Orthopaedi Group. 

Terima kasih setulus-tulusnya kepada semua penderita yang telah 
bersedia saya rawat bersama tim, dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas kesabaran mereka dan keluarga. 

Kepada sejawat saya dalam tim Pengembangan Tulang Belakang. 
terutama dr. Rita Ari Sutjahjo, dan anggota tim yang lain dr. Bayu 
Santoso. dr. Ketut Martiana, dr. Dewi, dr. Reni Hendrarati, dr. Paulus 
Rahardjo, dr. Sri Andreani Utomo, dr. Anggreini Dwi S., dr. Achmad 
Sungkan dr. Suksmi, dr. Herijanto, Haru dan anggota perawat yang lain 
saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas 
kesabaran dan komitmen saudara-saudara selama 10 tahun dalam 
membina Panitia Medik Pengembangan Tulang Belakang. 

Kepada semua senior-senior saya di Lab. Ilmu Bedah yang tidak 
dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan membimbing 
saya dalam mempelajari Ilmu Bedah, saya sampaikan penghargaan dan 
terima kasih setulus-tulusnya. 

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak rekan sekerja, 
sekretaris terutama Dra. Suparti, perawat. peserta PPDS I Orthopaedi 
dan PPDS I di lingkungan Ilmu Bedah yang lain atas kerja samanya 
selama ini. 

Kepada panitia pengukuhan yang diketuai dr. Abdurrahman terima 
kasih yang setulus-tulusnya atas kesediaannya membantu 
terselenggaranya acara ini dengan sukses 

Akhirnya kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu H. Soekotjo 
Haditirto dan almarhum paman dan bibi saya bapak dan ibu Suwito 
tidak akan saya lupakan jasa-jasa beliau dalam mendidik dan 
membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, sungguh ananda tidak 
akan dapat membalas budi ini selamanya, hanya iringan doa semoga 
amalnya menjadi amal sholeh sampai akhir zaman. 

Terima kasih juga kami sampaikan kepada kedua mertua saya 
Bapak almarhum dan ibu dr. H. Slamet Martodirdjo yang telah 
membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kami 



sekeluarga. 
Untuk isteri saya yang tercinta drg. Atty Prijambodo MS, anak-

anak tersayang Denny, Ayu dan Renata, saya hanya dapat mengucap 
syukur kehadirat Allah SWT atas segala pengertian, kesabaran yang 
luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup dan yang telah 
memberikan dukungan dan kerja sama dengan penuh pengertian, dalam 
suka dan duka demi untuk kebahagian keluarga. Khususnya untuk anak-
anak saya, iringan do'aku semoga engkau menjadi anak-anak yang 
sholeh, berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya Allah. 

Akhirnya kepada hadirin yang telah dengan sabar mengikuti 
upacara ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-
besarnya. 

Ya Allah muliakanlah hidupku di dunia dan berilah kedudukan 
tinggi di Akhirat serta jauhkan dari siksa api neraka. 

Wabillahittaufiq wal hidayah. Alhamdulillahirobbil alamin. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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