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Bismillahirrohmanirrohim , 

Yang terhormat, 
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas 

Airlangga, 
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas 

Airlangga, 
Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, 
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu, 
Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas 

Airlangga, 
Para Direktur Direktorat Universitas Airlangga, 
Para Pimpinan Lembaga, Badan, dan Unit Kerja di Lingkungan 

Universitas Airlangga, 
Para Sejawat dan Segenap Civitas Akademika Universitas 

Airlangga, 
Para Sejawat Anggota PDHI, serta 
Para Undangan dan Para Kerabat dan Keluarga yang saya 

cintai. 

Assalamu'alaikum warahmatullaki wa barakatuh, 

Pada hari yang penuh barokah ini, perkenankanlah saya 

menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul: 

"PERAN AKUPUNKTUR DALAM ILMU ANATOMI DAN 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" 

Hadirin yang saya kormati, 

Tinjauan sejarah tentang akupunktur telah dikenal dan 
diaplikasikan sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya sejak 
lima ribu tahun yang lalu. Informasi tentang akupunktur ini, 
diperoleh secara khusus dari wilayah belahan timur dunia, 
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seperti Tiongkok IndI'a t ' 
I 

" ermasuk dl I d ' 
ama melakukan peng b t d n oneSla, yang telah 

o a an engan c t k ' 
Akupunktur membuat k't' ara usu Jarum,lstilah 

, I a tenngat dengan '" 
yaltu Tiongkok b h k negen tlral bambu 
kuno yaitu sem' a wa a ,upunktur telah ditulis dalam buku 

asa pemerlntahan K ' , 
pengobatan penyakit dal A alsar Kunlng, yang berisi 
dalam sebuah prasasti k am't sal-usul akupunktur yang tertulis 

k 
' uno ersebut m b ' 

eraJaan yang berdo "I' , , ' emang erasal darl suatu 
miSl I dl TlOngk k M ' 

negara-negara timu I ' 0, esklpun demikian, 
r alnnya sepe t' I d' 

mempunyai peninggal " r I n la dan Indonesia, juga 

k 
an seJarah ya b h a upunktur terseb t ng er ubungan erat dengan 

u , yang mempu ' k 
yang sesuai dengan b d nyal arakter (ciri khas) 

u aya negara m' , 
merupakan cikal-bakal aSlng-maslng, Akupunktur, 

d 
munculnya il 'I pa a saat ini khu mU-I mu kedokteran modern 

, susnya di bid an 
bahkan berkemban ' g Kedokteran dan Kesehatan 

g Juga pada bida ' ' 
secara meluas sam 'k ng soslal-ekonomi dan budaya 

, pal e aspek keh' d 
makhluk hidup sehari-h ' I upan alam semesta beserta 

Ak arl, 
upunktur merupakan ba ' , 

bernuansa tradisional glan darl pengobatan kuno yang 
di kal ' yang sampai t k' , angan masyarakat d ' saa Inl masih tetap populer 
b tt ' an dlpakai b ' , a ra (pengobat trad' , se agal bagIan dari kegiatan 
za ISlonal) 8e ' d man, saat kini kita h ,sual engan perkembangan 
Indo ' arus bangg b h nesla khususnya d' U ' a a wa para ilmuwan di 
telah melakukan pene~it' nlversita~ Airlangga, sejak tahun 1990 
berbagai disiplin iImu ('I Ian~penehtian ilmiah akupunktur dari 
dan t I mU-Ilmu ked kt pe ernakan ked kt 0 eran, kedokteran hewan 
lain-I ' ,0 eran gigi r. " aln) yang kemud' d' ,armasl, mlpa, ekonomi dan 

I~ada Pameran Riset d~:nT kiPame~kan sebagai riset unggulan 
Ima the nologI N ' a un, mulai tah aSlOnal di Jakarta selama 

mengh 'I un 1992 sam '1 aSI kan pend' , pal 997, Pad a tahun 1993 
Penel't' Irian Pusat PI' , I Ian Universitas A' 1 ene Itlan Bioenergi Lembaga 

Ir angga 8 b , ura aya, yang diresmikan 
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langsung oleh Menristek Prof, Dr, Ing B, J. Habibie, di Aula 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
Beberapa hasil dari penelitian akupunktur telah banyak 

meluluskan puluhan sarjana (81), magister (82) dan doktor (83), 
yang berasal dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia 
seperti UI, Unibraw, IPB, UGM, dan termasuk Un air, 8ekarang 
para peneliti dan pakar akupunktur tersebut telah berhasil 
menyandang Guru Besar ataupun APU (Ahli Peneliti Utama) di 
lembaganya masing-masing, Jurnal-jurnal penelitian akupunktur 
yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Nasional dan mancanegara 
seperti Belanda, Jerman, Inggris, Amerika, India, serta dari 
Tiongkok sendiri sudah cukup ~anyak dan tersebar secara luas di 

seluruh belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa akupunktur 
sudah selayaknya disejajarkan dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi lainnya, Dalam kaitan ini, kegiatan ke masa depan 
merupakan tantangan bagi para ilmuwan untuk mengembangkan 
akupunktur melalui penelitian dan pendidikan serta aplikasinya 

agar bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia, 

Hadirin yang saya muliakan, 

BAGAIMANA PERAN AKUPUNKTUR DALAM ILMU 

ANATOMI? 
IImu anatomi dalam pengertian yang sempit adalah ilmu 

urai tentang bagian-bagian tubuh suatu individu yang dipelajari 
bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari struktur serta 
letak, IImu anatomi merupakan dasar dari ilmu-ilmu kedokteran, 
kedokteran hewan, gigi dan farmasi, yang tidak dapat dipisahkan 
dengan ilmu lainnya seperti ilmu faal, biokimia, biologi dan lain-

lain, 
Secara teknis, ilmu anatomi terbagi atas dua bagian 

pokok, yaitu: anatomi makroskopis dan mikroskopis termasuk 
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ultrastruktur. Banyak yang berpendapat bahwa ilmu anatomi 
merupakan ilmu yang statis dan tidak dapat berkembang. Oleh 
karena, sejak zaman dulu hingga sekarang, materinya tetap 
saja, bahkan terkesan mempelajari ilmu ini seakan-akan hanya 
hafalan, sehingga membosankan dan melelahkan. Kesemuanya 

itu tidak benar, sebab ilmu anatomi justru harus dimiliki oleh 
personal-personal ilmuwan yang mempunyai daya imajinasi yang 

tinggi, daya kreativitas, dan inovasi yang Iuas serta selalu ma~pu 
membuka peluang untuk dapat mengembangkan ilmunya setlap 
saat. 

Munculnya riset-riset tentang akupunktur atau dikenal era 
akupunktur modern dan ilmiah, membuat peran akupunktur 

ini semakin membuka cakrawala ilmu anatomi itu sendiri, yaitu 
bahwa dalam kehidupan biologi ternyata semakin banyak materi 
yang masih penuh misteri dan di dalam tubuh mahluk hidup 
yang dalam kinerjanya selalu berkaitan secara erat tidak dapat 
dipisahkan atau dipilah-pilah dalam satu disiplin ilmu saja. 
Pengetahuan akupunktur merupakan perpaduan berbagai disiplin 
ilmu biokimia, biofisika, faal, biomolekuler dan lain-lain. Semua 

ini tentunya amat terkait dalam ilmu anatomi itu sendiri yaitu 
termasuk juga mikroanatomi. 

Pelacakan titik akupunktur yang disebut juga sebagai 
suatu receptor biologi mempunyai sifat high potential dan low 
resistence, tidak akan berhasil jika dilakukan hanya pada suatu 

kadaver (mayat atau makhluk dalam keadaan mati), tetapi harus 

pada makhluk yang hidup, sehingga titik akupunktur ini dikenal 
mempunyai ciri spesifik sebagai bentukan morro-functional 
dengan produk yang dihasilkan berupa materi yang disebut energi. 
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d · , g terhormat, 
Ha lnnyan . t'l h "Kedokteran 

. k dokteran dengan IS I a . , 
Era baru bldang e bangkitkan pemlklran 

d" ) telah mem . 
Energi" (energetic me ZClne, kupunktur dalam materl 

k peranan a 
untuk mengikutserta an , nerai dalam kesehatan, 

I't' n mengenal e b~ 
tersebut. Beberapa pene I la , dengan kerangka filosofi 

'ki annya sesual . 
ternyata kerangka penn r ktur terdapat titik dan meridla~ 
akupunktur. Dalam akupu~ . tubuh makhluk hidup, dl 

. . I uh slstIm t b h yang melintasl dl se ur,. dan meridian dengan organ u u 
mana hubungan antar tItlk , Konsep ini membuka peluang 

h . tem energt. I' . I b'h melalui suatu kaida SIS t mi untuk mene ItI e I 
ba i ilmu ana 0 

sekaligus tantangan g. titik dan meridian tersebut. . 
d I m tentang morfologl d'iakukan oleh Koosnadl men a a . si 83) yang I . 
HasH penelitian (dlserta , ik akupunktur mempunyal bentuk 

'k bahwa tit . b k 'tan erat (1999) membuktI an " ilmu anatoIDl er aI 
' ,~ -fungsl, di mana , , g tertera dan pola secara morlo . baran radWlsotop yan 

b t Adanya gam akan awal dengan pola terse u , titik akupunktur, merup , 

dalamgamma kamera ten:;!n ilmiah lainnya, wa1au~~ sam::a 
terbukanya penelitian-pen . ak nktur hanya dapat dlhhat p 

toml upu 'k bahwa hal saat ini penelitian ana hidup. Ini membuktI an , 
akhl k dalam keadaan ai dan fungsi kehidupan saat mUd ngan enerb~ , , 

' erat hubungan e t leh hasil penehtIan 
itu mempunyru I ini diperkua 0 biolistrik 
makhluk terse but. ~~o (DiserlaSi 83) tentang adanya bantu 
Suhariningsih tahun 2 i meridian tubuh dalam mem 

, dengan fungs 
yang ~erkalta::bUh secara keselur~~an. erkualitas menghasilkan 
fungsl organ t rtian-penehtIan b t dampak 

M 'h banyak pene I buktikan sua u 
asl d' dalam mem I k kebalan 

master dan doktor ~rhadap efek nyeri, hormona , neggunaan 
k unktur kt an hewan, pe perlakuan a up . D' Bidang kedo er k leh RT8 
I' laIn I d'k mbang an 0 

tubuh, dan run- 'ditemukan dan 1 e kan Helium Neon 
laserpunktur yan

g
4 

(akupunktur mengguna 
Adikara tahun 199 
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Soft Laser) mamp h'l . , u meng aSI kan penIngkatan produktivitas 
ternak sepe t' ( . k . rIpenIng atan produksi susu, telor, dan daging) 
serta menIngkatkan k ' k k " emampuan reproduksinya. Kegiatan 
a upun tur dl bidang pet k . . erna an telah dlaplikasikan secara 
naslOnal oleh BPPT (Bad P . . d M . an enehtIan dan Pengkajian Teknologi) 
an enrlstek pada daerah . J B percontohan dl Bali Lampung dan 
awa arat. Bahkan pernah d" d'k ' , 

desa di Ja T' IJa I an program teknologi masuk 
wa Imur pada tahun 1995 I h' . Propinsi Tk. I. 0 e plhak Dlnas Peternakan 

Sampai saat ini p lit' 
beberapa Mast fS'. ene Ian laserpunktur telah menghasilkan 

er 0 Clence dan D kt d . 
Unair UGM d IPB 0 or arl Program pascasarjana 

, ,an ; seda k . . 
dilakukan 't d' ng an penehtlan yang masih aktif 

yal u I Jembra d I 
peningkatan pop I . D na a a ah pelestarian sapi Bali, 

u aSI ombaga t d' S k 
laserpunktur di T t S . ru I u abumi serta pelayanan 

a or ulawesl Sit d' BPPT LIPI d M' e a an, Ilaksanakan oleh pihak 
, ,an enrlstek I 

Penelitian Bioener . U . ' wa aupun sampai saat ini pusat 
. gI nair sudah tidak lam k . 

SelanJutnya k .. b'" e SIS. , aJlan Teknol . L 
oleh Kelompok IPTEK OgI aserpunktur dikembangkan 
Kedokteran Hewa U. ~kupunktur Veteriner Fakultas 

n nlverSItas A' 1 
Laser Semikondukt Ir angga, dengan menggunakan 

or yang memb 'k 
memuaskan sepert' d . erl an hasil yang tak kalah 

U 
I pa a hehum L 

nggas (a yam dan b b k) neon aser. Penelitian pada 

d
ee ,yang b k . an Reproduk . er altan dengan Pertumbuhan 

b . slnya, memberika h '1 agl perkembanga n aSl yang cukup signifikan 
sekarang telah digu nakunggas tersebut. Laser semikonduktor, 
k n andila esehatan hewan d . pangan untuk ~eperluan perawatan 

. an penIngk t . 
ovulasl pada berb' a an pertumbuhan dan stimuiasl 
K . agal ternak kh 

egIatan ini telah dilak k Ususnya ternak Sapi Madura. 
d u andiP d kD . an sedang berlan on 0 arut Tauchid PurwoSarl, 
S gsung p I d' ' 

umenep, Madura. u a 1 Pondok AI-Amin Perenduan 
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Hadirin yang terhormat, 

Munculnya konsep pemikiran yang modern terhadap 

akupunktur oleh para peneliti dan pakar akupunktur saat kini, 

membuka peluang yang cukup besar bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang ilmu anatomi. 
Apabila dikaji secara teliti, dari hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa akupunktur merupakan bagian dalam ilmu 
anatomi dan fisiologi (morfofungsi). Hal ini disebabkan segala 
aktivitas akupunktur (bentuk titik akupunktur danjalur meridian) 
dapat terlacak pada individu yang hidup, jika pada saat mati 
sulit atau masih belum dapat dilacak, hal ini disebabkan masih 

belum ditemukannya bahan pelacak (semacam zat warna khusus) 
untuk melihat jejak energi yang ditimbulkan. Beberapa pakar 
memberikan istilah sebagai Bioenergi atau Quatum Anatomi, 
yaitu merupakan gambaran struktur dari energi (bagian yang 
terkecil, atau jauh lebih keeil dari organel-sel), yang sampai saat ini 
masih belum terlihat seeara mikrovisual, walaupun menggunakan 
elektron mikroskop serta hanya terlihat prosesnya pada saat 

individu masih hidup. 
Titik akupunktur dengan konsep energinya yang dinamis 

dalamjalur meridian; merupakan ilmu anatomi yang saat ini hanya 
dieantumkan dalam kurikulum Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Airlangga sebagai materi pilihan untuk semester VII 
(Pendidikan 81, Kedokteran Hewan) dengan bobot studi 2 sks. Di 
bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan, akupunktur telah 
banyak diaplikasikasikan, yaitu untuk penanganan kasus-kasus 
pad a hewan maskot peliharaan yaitu pada anjing dan kueing, 

terutama sering dilakukan untuk kelumpuhan dan gangguan 

atau penyakit kulit. 
Adapun penggunaan alat laserpunktur, lebih banyak 

diaplikasikan pada hewan ternak, seperti: sapi, kambing, ayam, 
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dan itik, serta juga pada ikan lele, nil a, dan kepiting. Beberapa 
percontohan yang dibina dengan teknologi laserpunktur pada 
saat ini tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 

Barat, bahkan sampai ke wilayah Sumatera dan Bali. Penggunaan 
Laserpunktur untuk penggemukan sapi yang dilakukan oleh 
kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki di Desa Sidodadi. 8idoarjo, 
sudah memberikan hasil keuntungan yang signifikan dan 
amat bermanfaat bagi yayasan yatim piatu di daerah tersebut. 
Kegiatan tersebut pernah dipakai oleh mahasiswa FKH Unair 

dalam melakukan praktek kerja teknologi laser setiap hari 8abtu, 
bahkan menghasilkan juara ternak pada kontes ternak Qurban 
di Sidoarjo pada tanggal21 Nopember 2009. 

Konsep Titik Akupunktur dengan Jalur Meridian yang 
berhubungan dengan organ target, sudah waktunya mulai 
dimasukkan dalam kurikulum ilmu-ilmu Biologi (di sini adalah 
ilmu anatomi dan fisiologi). Juga sudah waktunya diberikan dalam 
kUliah mahasiswa jurusan IPA di Perguruan Tinggi seluruh 
Indonesia, bahkan di dunia, baik di tingkat 81, 82 dan 83. 

Pada era sekarang dan era mendatang, tantangan 
kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan semakin 
meningkatnya populasi penduduk di dunia. Oleh karen a itu, 
teknologi Laserpunktur ini semakin menjanjikan dalam 
meningkatkan peningkatan produktivitas bahan pangan protein 
hewan, berupa peningkatan jumlah populasi ternak serta 
percepatan pertumbuhannya, peningkatan produksi telur daging 
dan susu. Beberapa investor di Jawa Timur sudah memberikan 
kepercayaannya pad a teknologi ini untuk proyek-proyek 

penggemukan ternak dan perbaikan ras sapi murni Indonesia ras 
Madura, Bali, dan ras persilangan untuk dikelola secara bisnis. 

Beberapa kegiatan teknologi ini, untuk keperluan bisnis 
telah dikembangkan di daerah Sumenep dan Purwosari untuk 
mendukung program pemerintah dalam penyediaan bahan protein 
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. dan telur. Penyediaan daging berupa 
hewan, berupa daglng susu kan dengan keuntungan 

b han dan penggemu . , peningkatan pertum u 1 lima bulan dl setlap 
, 1 17nt perbulan, se ama investasi sekltar , 70 

't enggemukan, 
kurun waktu kegIa an Pdt nak di era mendatang, 

L unktur pa a er 
Pengembangan aserp bangan Rekayasa 

dalam pengem 
cukup memberikan peluang " 'enis lokal unggulan agar 

. antapkan Jenls-J I d n proses Biologi, yaltu mem dan genotype yang unggu a 
meniadi suatu bentukan phenot~p,e b'b't unggul ternak lokal yang 

U , t blblt- I I d 
berkembang sehingga terclp a ri Inilah yang akan an 

k luar nege , , 
siap bersaing dengan terna k IPTEK Akupunktur Veterlner. 
sedang dikerjakan oleh kelomp~ lakukan grading-up pada 

kontInyu me h dan Di lapangan, yaitu secara , 'gkatan pertumbu an 
, meialul penln bah yang ternak lokal IndonesIa, , ubahan-peru an 

't rcapalnya per , b tuk bobot badannya, sampal e ses Biologinya menuJu en 
Rekayasa pro mantap dalam proses 

unggulan yang baru, 

PENUTUP penelitian akupunktur 
d berkembangnya 'ruan 

Semakin banyak an k' atan akademik dl pergu 
'I 'h dalam egl , asyarakat yang bernuansa I mla gubah persepsi m 
k dapat men sebagian besar tinggi, maka a an diri Jika sebelumnya t'dak 
ktur itu sen· 'uatu yang I terhadap akupun ktur sebagal ses 

ggap akupun akin banyak kenyataan masyarakat mengan, aka dengan sem ecara 
a mistlk, m , h dan penalaran s 

ilmiah, bernuans lal i metode ilmla lebih baik 
k kan me u ayaan yang 

yang diung ap mberikan keperc 'm terhadap 
k d 'k maka akan me ak t perguruan tlngo 6 

a a eml , a masyar a ktur dalam 
t t rutaro l'k 'akupun 

bagi masyaraka ~ diri. Bahkan, ap 1 as1 k t akan lebih 
ilmu akupunktur ltu senn dan kesehatan masyarka ab'ang dengan 

k n hewa 1 b'h ber em 
bidang kedo tera iasi, sehingga akan. e 1 . Allah SWT semata, 
mendapatkan apres, d lah karunla dan 

ualtu a a pesat, Semoga sern , 
amien ya robbal alam!en. 9 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Hadirin yang saya muliakan, 

Di akhir pidato pengukuhan ini, perkenankaniah saya 

mengueapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Allah 
SWT, karena berkah dan karunia-Nyalah saya dapat berdiri di sini 
dan dikukuhkan menjadi Guru besar Universitas Air1angga. 

Rasa terima kasih dan bakti saya sedaiam-dalamnya kepada 
kedua orang tua saya aIm. Ayah R.N. Zainudin Surya Adikara 
dan almh. Ibu Rr. Mariyatoel Kiptiyah, yang telah me1ahirkan, 

membesarkan, dan mendidik saya menjadi manusia seutuhnya 

di muka bumi ini. Banyak petuah beliau yang saya terima dan 
amat bermanfaat dalam perjalanan hidup yang bermartabat dan 
bermanfaat bagi ke1uarga dan masyarakat. 

Rasa terima kasih yang tak terhingga pada guru-guru saya 
mu1ai saya berseko1ah di taman kanak-kanak hingga di perguruan 
tinggi, yang te1ah membentuk pribadi saya mulai dari anak-anak 
menjadi dewasa dan mandiri, khususnya pad a aIm. Bapak Djojo, 

AIm. Bp. A. Gani, sosok guru yang membuat saya bisa membaca 

abjad dan menulis sebagai bekal menelusuri ilmu pengetahuan 
da~ teknologi. Juga pembimbing saya selama 81, 82 dan 83 
ya1tu Bapak Soesanto Priyoseputra, Drh., Bapak Moch. Sadik, 
Drh., AIm. Bapak Soe1istyanto, Drh., AIm. Bapak Prof. Dr. Kusmat 
Tanudimaja, Drh., AIm. Bapak Prof Juh S k M S Drh. . ara u ra, .. , ' 
AIm. Bapak Prof. Dr. Soenaryo, Drh., dan AIm. Bapak Prof. Dr. 

Djo~ow.uryo, M.S., Drh. , atas segaia jasanya membentuk saya 
menJadl sosok yang berintelektual dan b k d l·k erwawasan a a em . 

T:rima kasih saya kepada Pemerintah Republik Indonesia, 
meialul Menteri Pendidikan Nasl·o al 1 h b ·kan n yang te a mem erl 
SK pengangkatan Guru Besar saya. 

10 

.. 
J 

k d K tua Senat Akademik Terima kasih saya ucapkan epa a e 
. S P (K ) dan se1uruh anggota Senat 

Prof. Dr. Muhammad Am1n, p.. . . aya 
kuhkan dan mener1ma s Akademik yang berkenan mengu 

B Universitas Airiangga, semoga 
dalam anggota Dewan Guru esar . b IPTEK di 
kehadiran saya memberi arti bag1 perkem angan 

Universitas Airlangga. P f Dr H Muh. Nasih, 
t· Bapak ro .. 

Kepada yang saya horma 1, .. b . itektor Universitas 
M.T., SE. Ak.,CMA., CA. yang saat 1n1 se agru pkan terima kasih 

W kil Rektor saya uea 
Airlangga serta para a d. ulkan menjadi Guru 

h · saya dapat IUS atas kepercayaannya se 1ngga 

Besar. kt an Hewan Universitas 
k Fakultas Kedo er 

Kepada De an S. d h beserta sejawat para 
P .. Srianto MI., r ., 

Airlangga, Prof. Dr. UJ1 '·.k Fakultas Kedokteran 
. "tas akadem1 a . 

wakil dekan dan segenap C1V1 ikan terima kas1h 
. 1 ga saya sampa 

Hewan Universitas AIr ang , .. dan me1ancarkan 
. ·k da1am menyetuJUl h 

atas sega1a bud 1 ba1 nya 1 baiknya mempero1e 
b t semoga ama pengusu1an saya terse u , 

pahala yang setimpal. b rnya saya ucapkan pada 
·h ebesar- esa P f 

Rasa terima kas1 s f S darso Djojonegoro, ro. 
· d guru Pro. u . Z . . se1awat senIor, an P f Dr Nurehohs a1n1, 

OJ' D Sudoko, ro. . 
Dr. Sudijono, AIm. Prof. r. d S PD., Bapak Soesanto 

d martono, r. p . t 
Apt. AIm. Prof. Dr. Hen ro . d h Prof. Dr. Yoos Pr1a na 

, B k A Sad1k, r ., h P f Dr 
Priyoseputro, drh., apa . H d.opranoto, M.S., Dr., ro. . 
Dah1an, Prof. Dr. Soehartoyo :rR~chiman Sasmita, M.S., Drh., 
Mustahdi, M.S., Drh., Prof. D. Prof. Dr. Koosnadi Saputra, dr. 
Prof. Dr. Ir. Kusriningrum, M.:., Dr. Bambang Poernomo, M.~., 
S R APU Yong putranto, A p., D Heri Agus Hermad1., 
p..,., D h. Prof. r. 

Drh. Dr. Hardijanto, M.S., r. M S Drh. APU. Kesemuanya 
, H rdlS .. , rt· 

M S Drh dan Prof. Dr. e , d lam kegiatan pene 1 Ian 
.. " t berperan a 

beliau tersebut, sanga . t nasional. 
. 1 dan In er akupunktur naSlOna 
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- __ ~~~~~~.=--="""'i"'I--=-==~-· .. _-_ .... -

Rasa terima kasih dan seeara khusu penghargaan yang setinggi-tingginya 
s saya samp ·k istri saya D . S al an dengan penuh rasa cinta kepada 
eWI uryani ·h kesetiaannya d I ngsl atas kesabaran, dorongan, dan 

a am menda . . sehingga sa mplngl dan mendidik anak-anak, 
ya merasa ten d bekerja. Jug d ang an tenteram dalam keluarga dan 
apa a AIm Ba k Ibunda Siti H b . . pa Mas Moch. Mochni serta Ahnh. 

a slyah ked M menghormaf ,ua ertua yang amat percaya dan 
1 saya dalam b· d Baya, untuk . mem erlkan kepercayaannya kepa a 

memblna rumah t 
Kepada putera dan a~gga bersama putrinya. 

Eka Pas
aca 

Ad.k puterl saya yang tercinta Ananda Ryan 
lara S. K ..' . 

Kustartini L . omp bersama lstennya drg. Nurlestarl 
. ,ucy Xavlerna D . SUllIllinyaFajar Ad W:. eWl S. Sastra Inggris bers

aIDII 

bersama suami Y
K 

ardlanto S.E., Melani Pryta Dewi S. Psiko1ogi 
Ad. nya oko P b lkara bersa . . ra owo S.E., dan AriefMaulana puter

a 

t ma lstrlnya R ·h a as kejujuran d esty Sartika Utami, terirna kas
l 

b an keterbuk d apak dan mam aan serta kepatuhan kalian pa a 
asemogah perIu diingat b h. arapan kalian diridhoi Allah SWT, dan 

k a waJanga h h se uat tenaga unt k n anya menunggu, tetapi berjuang
1a 

P 
. u mencap . d elJuangan dl.. I ru an mendapatkannya Oleh kar

ena
, 

Ja an Alloh SW . 
Para eueu-eueu t. T, adalah ibadah. Tak lupajUga buat 
s I erelnta· D f1 e alu menghibur Mb it aa a, Aura, Razka. Akbar, dan Nia, yang 
elotehnya memb a tengnya, berkumpul dengan riuh rendah 
har. uat seakan i . . I esok. ngIn terus hidup bersamanya saI11pal 

Pada kese setul mpatan ini I ·h us-tulusn k pu a saya sampaikan terirna kas
1 

Gu B ya epada P .. ru esar, sert k I anltIa Penyelenggara Pengukuhan 
atas s a e ompok pad ... a egala kebaik . uan suara UnIversItas Alrlangg , 
men; d· an budlnya s h· . i ua I sUkses. e Ingga penyelenggaraan acara In 

Akhirnya d pr·b. ' engan se I 1 adi dan kelua ga a ketulusan hati pula kami atas nama 
rga mengh t ' ·h a urkan hormat dan rasa teriOla kas1 
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kepada hadirin yang kami muliakan atas kehadiran dan luangan 

waktunya, serta kesabarannya mengikuti acara pengukuhan ini 

hingga selesai. 

Wassalammualaikum warachmatullahi wabarakatuh. 
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