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Yang terhormat, 

Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, 

Rektor dan Wakil Rektor Universitas Airlangga, 

Para Guru Besar Universitas Airlangga 

Dekan Fakultas Kedokteran, para Dekan serta Pimpinan Lembaga 

di Lingkungan Universitas Airlangga 

Direktur dan pimpinan RSU Dr. Soetomo 

Para Sejawat dari Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia 

Para Sejawat dari Ikatan Ahli Bedah Digestif Indonesia 

Para Sejawat, Peserta Program Dokter Spesialis dan segenap Sivitas 

Akademik Universitas Airlangga 

Mahasiswa, serta Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. 

Ijinkanlah saya pada kesempatan ini dengan segal a kerendahan 

haH mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar 

dan Maha Pengasih, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya 

diberi kesempatan pada hari ini dapat menyampaikan pidato dalam 

rangka pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu 

Bedah. 
Selanjutnya perkenankanla h saya juga menyampaikan 

pandangan perihal pendidikan ahli bedah umum (general surgeon) 

dan mimpi saya tentang suatu program akademik ilmu bedah 

dengan judul: 

PERAN AHLI BEDAH DIGESTIF 
PADA PENDIDIKAN AHLI BEDAH UMUM 

/ 
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PENDAHULUAN 

Hadirin yang saya hormati, 

Pendidikan Ahli Bedah Umum (General Surgeon) 

Pada masa lalu, pendidikan ahli bedah dilaksanakan melalui 
banyak bidang ilmu, tanpa penyaringan dan terlaksana dengan 

cara magang (aprenticeship). Dengan kemajuan ilmu kedokteran, 
pendidikan ahli bedah mengalami banyak perubahan. 

Pendidikan ahli bedah tidak lepas dari sejarah pembedahan. 

Pembedahan modern diawali oleh William Stewart Halsted 
(1852-1922) dari John Hopkins Hospital Am 'k d . Sl'p . . , en a engan prm -
prmslp Halstedian yang terke I K' . . na. em8Juan teknologI ultrasonografi, 
M~~ebc Resonance Imaging, Multi Slices CT, Advance Nuclear, 

sc~nb~afi, mass spectrometry, laser, laparoscopic, bedah robotik dan 
lam-lam, berpengaruh besar pada pendidikan ahli bedah. 

20th century 

+ 
Physiology 

Anatomy 

+ 
Anesthesia 

Asepsis 

Antibiotic 

SURGERY 

21th century 

+ 
Molecular biology 

Genetics 

Robotics 

Fiber optics 

Imaging 

Computers 1 
MaXimally Invasive + 

Minimally Invasive 
Bersamaan d . 

. . engan Itu terjadi fra . 
pendldlkan ahli bedah. ,gmentasl dari ilmu bedah dan 
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Pendidikan AhU Bedah di Amerika 

Hadirin yang saya hormati, 

Amerika merupakan pelopor dan saat ini dianggap paling maju 

dan acuan dalam pendidikan ahli bedah. Setelah lulus dari Fakultas 
Kedokteran (Medical Doctor), ada dua pilihan untuk melanjutkan 

pendidikan dalam ilmu bedah. Pendidikan bedah umum (general 
surgery) dengan masa pendidikan 5 tahun dan pendidikan bedah 
spesialis yang terdiri dari bedah orthopedi, urologi, plastik, saraf, 

dan THT (telinga, hidung, dan tenggorok). Pendidikan bedah 

spesialis dimulai dengan pendidikan bedah dasar. 

Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan berbeda-beda di berbagai 
negara, tetapi pada dasarnya sarna yaitu melalui pendidikan bedah 
dasar dan bedah lanjutan. Berbeda pada lamanya dan rotasi pada 
masing-masing divisi. Tiap tahapan yang telah dilalui dilakukan 
ujian evaluasi dan pada akhir pendidikan dilakukan ujian tertulis 

maupun lisan. 

Di Amerika residen mendapat program pendidikan lewat "The 

National Resident Matching Program (NRMP)" dan selanjutnya 
program ini disetujui oleh "Residency Review Commitee (RRC)". 
Fungsi RRC ini penting sekali dan berada di bawah pengawasan 
"The Accreditation Council for Graduate Medical Education 
(ACGME)". Setelah menjalani pendidikan penuh, diberikan sertifikat 

oleh "American Board of Surgery (ABS)" yang berada di bawah 
payung "The American Board of Medical Specialists (ABMS)". 

Sertifikasi tidak identik dengan kompetensi. 
"The American College of Surgeon (ACS)" menyelenggarakan 

pendidikan "Post Residency Surgeon". 

Hadirin yang saya hormati, 

Kemajuan teknologi kedokteran berakibat biaya tinggi, baik 

pada pengobatan maupun bagi biaya pendidikan ahli bedah. 
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Dilaporkan 20% residen bedah umum drop-out dari pendidikan dan 

berkurangnya peminat untuk menjadi ahli bedah umum dengan 
alasan: 

• beban biaya ekonomi pendidikan yang tinggi 

• pendidikan yang tidak efisien 

• perubahan demografi peserta pendidikan (gender) 
• perubahan nilai-nilai hidup (life style) 

• perkembangan spesialisasi dan super spesialisasi 

• kompetisi dari masing-masing disiplin ilmu bedah. 

Ada pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan bedah umum 
terlalu panjang waktunya tl·dak fi .. . . . .. ' e Islen, sehingga perlu dipersmgkat. 

T~~Pl dl lam plhak juga berkembang pendapat bahwa sebaiknya 
pendldlkan bedah spesialis didahului dengan pendidikan bedah 
umum secara penuh. 

Karena itu perlu dan akan d·l kuk . . 1 a an perubahan-perubahan pola 
pendidikan ahli bedah. 

Untuk melihat minat 1 I 
d·l k k .. u usan dokter dalam hal pili han karir 
1 a u an survel naslOnal oleh '~ .. 

College" d . t h SSoclatlOn of American Medical 
an a un 1997 s . 

dokter dijumpa· 43~ . ampal 2004. Dari total 95.176 kelulusan 
1 0 wanlta dan 57% laki-l ki 

83% memiliki jurusan non bedah a. . . . 
ahli bedah urn d' , 7% memlhh melanjutkan menjadl 

um, an 10% memilih .. 
Menarik dari surv .. . d.d mellJadl ahli bedah spesialis. 

, el 1m 1 apatkan. 
• lulusan yang memilih . . 

Jurusan bed h . ·1· 
kualitas clerkship leb·h f. a umum mempunyal nI al 

• . . 1 mggI (p < 0,001) 
yang memlhh jurusan b d h 
bekerja sebagai ten e a umum lebih banyak yang ingin 

aga pendidik t . 
dengan universitas (OR 2 8 a au nset yang berhubungan 
S . ' 23 95% C.I. 2.704 - 2.948) p < O.OO!. 

. ~hmgga dapat disimpulkan den . 
blmbmgan yang lebih b ·k gan pemlaian yang akurat dan 
d al pada 

apat rneningkatkan jumlah e:asa clerkship mahasiswa beda~, 
bedah umum dan meru k P mat untuk mengambil spesiahs 
mum . (" pa an calon t f pum young acadenu. s a akademik muda yang 

c SUrgeon") (An . 
4 dnole, Richardson, Lind). 

Sejak tahun 1900, residen bedah melaksanakan pendidikan 
secara Halstedian dengan disiplin yang ketat dan dedikasi tinggi. 
Paradigma ini mengalami perubahan setelah peristiwa kematian 

Libby Zion, seorang penderita di New York hospital dengan dugaan 

karen a kelelahan residen ("exhaustion"). Karena itu sejak Juni 

tahun 2003 dilakukan pembatasan kerja residen tidak boleh lebih 
dari 80 jam/minggu di seluruh Amerika. Hal ini menyebabkan 

perubahan-perubahan pada acara pendidikan bedah. 

Pendidikan Ahli Bedah Umum di FK Unair/RSU Dr. Soetomo 
Surabaya 

Peranan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia akhir-akhir ini makin 
tampak dan jelas dalam mengatur sistem pendidikanilmu bedah di 
Indonesia dan bekerja sarna dengan Konsil Kedokteran Indonesia 
mengatur sertifikasi ahli bedah Indonesia. Saat ini sedang disusun 
kompetensi bagi masing-masing spesilisasi yang dalam waktu tidak 

lama lagi disahkan oleh pemerintah. 
Pendidikan diatur dalam buku kurikulum Program Studi 

Ilmu Bedah Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium Ilmu Bedah 
Indonesia (2006). Lama pendidikan adalah 5 tahun dengan jenjang 
bedah dasar, bedah lanjut sampai chief resident. Tiap jenjang 
dilakukan Ujian Nasional tertulis dalam ujian nasional secara OSCA 
(Objective Structure Clinical Assesment) dan pada akhir masa chief 

dilakukan ujian nasional ahli bedah umum (Ujian Board). 
Untuk tugas pelayanan, selain tugas rutin residen mendapat 

tugas jaga, vi site ruangan dan morning report. 
Residen mendapat tugas membuat referat-referat, laporan kasus 

dan pada akhir pendidikan membuat karya akhir berupa penelitian 

mandiri. 
Residen juga diwajibkan ikut serta dalam kursus-kursus yang 

diselenggarakan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia: 

• Basic Surgical Skill (BSS) 
• Advance Trauma Life Support (ATLS) 
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• Perioperative Care 

• USG for Surgeon 

• Nutrisi 

• Laparoscopic Dasar Endoscopy 

• Definitive Surgical Trauma Care (DSTC). 

RSU Dr. Soetomo sebagai basis pendidikan merupakan rumah 

sakit rujukan tipe A. karen a kapasitas penderita yang dirasakan 

kurang, maka beruntunglah sebagian besar kekurangan ini dapat 

dipenuhi di RS Jejaring, ada 5 rumah sakit yang termasuk RS 
Jejaring. 

Melihat kapasitas RSU Dr. Soetomo dapat dilihat Laporan 
tahunan bagian Ilmu Bedah tahun 2006 (tabel). 

6 

DISTRIBUSI KASUS ELEKTIF DAN DARURAT 

DIVISI ~EDAH UMUM RSU DR. SOETOMO 

TAHUN2006 

n == 4.173 

[ IlELEKTJF 
9DARURAT 

flTOTAL 

B.ANAK GENERAL 

t 

Total dilakukan 4.173 pembedahan elektif dan darurat kasus 

bedah umum sepanjang tahun 2006, divisi bedah digestif mempunyai 

peranan terbesar yaitu 27,5% dari total pembedahan. 

Tahun 2006 Instalasi Rawat Darurat RSU Dr. Soetomo Surabaya 

menerima 8952 kasus trauma (sebagian besar kecelakaan lalu lintas) 

dan 677 di antaranya memerlukan pembedahan oleh residen bedah 

umum. 

Kami bersyukur karena di Surabaya (satu-satunya senter 

pendidikan di Indonesia) dapat dilaksanakan pertemuan rutin yang 

membahas trauma ganda tiap minggu, sehingga pad a evaluasi tahun 

2006, dari 97 kasus trauma ganda ketepatan diagnosa mencapai 99% 

dan sejak tahun 2001 melaksanakan "non operative management" 

rupture hepar dan limpa dengan hasil baik. 

Melihat besarnya kuantitas dan kualitas penderita trauma, di 

RSU Dr. Soetomo Surabaya kiranya dapat menjadi senter trauma 

yang besar. Perlu dipikirkan penyediaan peralatan yang baru. 

Hadirin yang saya hormati, 

Cukup banyak tindakan yang dapat dilakukan residen di rumah 

sakit jejaring. Mereka bekerja di bawah bimbingan ahli bedah 
umum dan ahli bedah spesialis setempat tetapi sewaktu-waktu tetap 

disupervisi oleh senior dari RSU Dr. Soetomo. Banyak kasus yang 

sukar didapat di senter pendidikan bisa didapatkan di rumah sakit 

jejaring dan sekaligus melatih kemandirian. 
Sebagai contoh macam tindakan dari seorang lulusan ahli bedah 

umum (Laporan TL tahun 2006) selama 5 tahun pendidikan adalah 

sebagai berikut: 
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Tindakan (menurut jurusan) Jumlah tindakan 
Digestif 

Ortopedi 
Kepala Leher 
Onkologi 
Toraks Kardiovaskuler 
BedahAnak 
Urologi 
Plastik 
BedahSaraf 

Jumlah 

434 (37,3%) 

179 
129 
122 
104 
94 
55 
42 

5 

1164 

Jumlah ini melebihi standar d 'K ' (KKI) an onsll Kedokteran Indonesia 
yang menentukanjumlah ti d k ' 

dari 1000 ti d k I ' n a an reslden tidak boleh kurang 
n a an se ama mengIkuti pendidikan, 

Keprihatinan Staf "Faculty" 

Sebagaimana terjadi di senter pendidik' " 
Surabaya juga ter' d' bl an dl Indonesia, dl 

Ja I pro em pendid'k d I 
tenaga pendidik dala ' I h I an a am hal: kurangnya 

m Jum a dan alokasi waktu 
Staf ahli bedah konsultan b d " 

beranggotakan 8 0 d e ah Digestif di Surabaya 
rang an saat ini t d 

bedah umum 3 di t er apat 45 orang residen 
, an aranya wanita da t' 

4 residen baru, Staf B d hUn se lap semester menerima 
31 e a mum keselur h b 

orang, selain mend'd'k' u an eranggotakan 
, I 1 reslden bedah ' ' 

reslden bedah spesialis I ' ,umum Juga mendidlk 
am yang meDJal' " 

dan mahasiswa kedokt am rotasl dl bedah umum 
eran. PerIu ' 

akademik MUDA d ' menIngkatkan jumlah staf 
, an menmgkatkan k 

dan tatap muka. wa tu untuk membimbing 

Peran AhIi B d . e ah DIgestif 

Dengan kemajuan minimall' , 
penyakit bedah dapat d'l k y mvasIVe surgery, hampir semua 

I a ukan pemb d e ahan dengan cara ini. 

8 

Ahli bedah digestif merupakan pelopor dalam tindakan bedah 
laparoskopik, dan dapat menjadi instruktur dalam kursus dan 

pembedahan-pembedahan laparoskopik di senter-senter pendidikan, 

Teknik bedah laparoskopi ini perIu dikembangkan untuk tenaga

tenaga muda pada senter-senter yang lebih maju, karena teknik ini 
terus mengalami kemajuan yang pesat, Dalam hal ini kerja sarna 
dengan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penyediaan 

alat bedah laparoskopi perIu dilakukan, 
Dalam bidang nutrisi, ahli bedah digestif juga dapat menjadi 

mentor, terutama karena sebagian besar dari kasus di rumah 

sakit pendidikan merupakan kasus-kasus digestif yang berat yang 

memerIukan terapi nutrisi yang baik. 
Dari tahun 2000 sampai 2007, divisi bedah digestif membimbing 

12 karya akhir residen dan dipublikasikan dalam pertemuan ilmiah 

nasional. 

Keprihatinan Residen 

Kurangnya jumlah tenaga staf pendidik dan alokasi waktu yang 

tersedia menyebabkan kontak dengan residen menjadi kurang, Jelas 

hal ini berpengaruh pada pola pendidikan, 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dalam survei yang dilakukan selama 2 tahun di Cleveland Clinic 

senter trauma terhadap kinerja residen, ternyata dengan bekerja 

lebih efisien dan pengawasan lebih ketat membuat residen kurang 
dalam beban fisik dan mental, lebih profesional, komunikasi lebih 

baik dan hasil ujian juga lebih baik. 
Keluhan beban kerja yang berat pada saat jaga, dapat 

menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang pada akhirnya 

membahayakan penderita. 
Kalau dihitung secara matematis waktu jaga di IRD RSU Dr, 

Soetomo Surabaya, rata-rata 2 kali/minggu dan rata-rata residen 
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masuk dinas mulai pk. 06.00 dan pulang paling cepat pk. 16.00 
keesokan harinya (fakta). 

2 siklus jaga/minggu: 2 x 32 jam = 64 jam 

2 hari sisa 2 x 10 jam = 20 jam 

Total = 84 jam/minggu 

Jika jaga tepat harl' M' . k' ., . mggu, Jam erJa mencapal 100 Jam/ 
mmggu. Perlu dipikirkan oleh pimpinan dan staf bedah umum 
untuk mengurangi J'am k . '. erJa, pengawasan, dan komunikasi yang 
leblh balk sehingga pend'd'k '" 

. I I an menJadl leblh efektif efisien dan 
18eob~ ma~usiawi. Di Amerika jam kerja residen dibat~si tidak' lebih 

Jam/mmggu. 

Beberapa residen sudah d' k . . menye la an persiapan dana selama 
pendidikan bedah tetapi b k . 

. ' anya reslden masih berada dalam situasi 
ekonoml yang sulit apala . 

. ,gI yang sudah berkeluarga. Sebagian besar 
reslden bergantung pada istri/suami yang bek . 

S t · . b' erJa. 
aa 1m laya pendidikan t' . 

d b' lap reslden Rpl.OOO.OOO,OO/semester 
an laya untuk kursus-kursus .... . 

5 tah d'dik yang waJlb dllkuti selama mengikutI 
un pen 1 an mencapai R 30 00 

termasuk D t . p . 0.000,00. Biaya tersebut belum 
o ocopy penerbltan dan bia h'd . . . 

pengurang b' . . ya I up. Perlu dlplklrkan 
an laya pendldlkan (s b . d') 

oleh institusi at . u Sl 1 atau pemberian bea siswa 
. au pemermtah maupun swast 

Dan perbincangan dengan reside a. 
bahwa kelambata I' n bedah umum terungkap pula 

n menye esalkan k '. 
faktor yang mengha b t arya IlmIah juga merupakan 

m amasa pend'd'k' .. 
(dari 6 angkatan) h 2 1 I an. Dan 23 peserta dldlk 

anya peserta yang d 
ilmiah tepat waktu h' apat menyelesaikan karya 

, se mgga sebagian b . 
masa pendidikan lebih d . 5 esar residen mengalaml 

an tahun U tuk 
penelitian dalam bida b' . n karya akhir pendidikan, 

ng lOmolekul 
tahun 2006 memerluk b' er, seorang residen (JT) pada 

an laya RplO.OOO.OOO,OO. 
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Visi ke depan 

Walaupun beberapa komentar merupakan pendapat pribadi, 

banyak aspek berawal dari pengalaman sebagai Ketua Sub Program 

Bedah Digestif selama kurang lebih 15 tahun dan 34 tahun sebagai 

ahli bedah di senter pendidikan bedah umum FK Unair/RSU 

Dr. Soetomo Surabaya. Merupakan kehormatan dan kebahagiaan 

dapat bekerja sarna dengan sejawat penyelenggara pendidikan 

bedah umum yang mengorbankan waktu yang banyak, usaha dan 

pelayanan yang total bagi masyarakat. 

Ilmu Dasar (Basic Science) secara tradisional merupakan fondasi 

pendidikan pembedahan. 

Perlu dilakukan kerja sarna lebih dengan bagian-bagian 
kedokteran basis untuk menunjang pendidikan bedah umum. Dalam 
hal menambahjumlah kasus, perlu menambahjumlahjejaring rumah 

sakit dan meningkatkan kualitas ahli bedah di tempat jejaring. 
Suatu kenyataan bahwa beberapa kasus bedah banyak dijumpai 

di senter lain, maka perlu dilakukan kerja sarna antara senter di 

Indonesia sehingga dapat saling tukar residen. Dapat juga dilakukan 

saling tukar residen dengan senter di luar negeri (internasional). 
Satu hal yang sering diabaikan dalam pendidikan adalah 

manajemen risiko. Fakta bahwa hampir semua tindakan bedah 
di suatu rumah sa kit pendidikan dilakukan oleh residen, banyak 
kejadian kecelakaan terjadi setelah tindakan bedah. Pemakaian 

simulasi merupakan salah satu kunci pendidikan yang aman. 

Banyak kemajuan dicapai dengan simulator-simulator baik untuk 

pelatihan keterampilan seperti untuk laparoskopik/endoskopik. Juga 
simulasi kognitif dan ujian dilaksanakan secara penderita terstandar 
(standardized patients = SP) dan ujian secara Objective Structure 

Assessment of Technical Skills (OSATS) dan Objective Structured 

Clinical Examination (OSCE). 
Perlu juga dilakukan penelitian mengenai tekanan mental residen 

akibat beban kerja (emotional exhaustion and depersonalization). 

Jangan sampai hal ini membahayakan dalam pelayanan penderita. 
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Untuk pendidikan mahasiswa kedokteran, perlu memberi 

perhatian yang besar pada mas a dokter muda, karena ternyata masa 

ini merupakan waktu yang tepat untuk mendapatkan calon ahli 

bedah umum akademik yang baik (Andriole). 

Yang terakhir perlu menambah jumlah pengajar yang lebih muda 

yang mempunyai dedikasi tinggi dengan komitmen dan integritas 

terpuji. 

"DREAM" 

Pendidikan bedah merupakan pendidikan yang kompleks 

karena praktik pembedahan memerlukan keputusan yang tepat dan 

keterampilan yang prima (the art of surgery). 

Untuk membuat suatu program akademik, dimulai dengan 

mimpi. Mimpi itu berupa hasil yang akan dicapai, sehingga dapat 

tetap bertahan dengan komitmen dalam menembus badai dan 
cobaan-cobaan. 

Saya bermimpi adanya suatu program akademik dalam bidang 

ilmu bedah yang terdiri dari tiga unsur yaitu: klinik, riset, dan 

edukasi. Program ini harus mempunyai yayasan (foundation) yang 

terdiri dari mentor, jaringan kolaborasi, ruang, alat-alat, personil, 

dan dana. Diperlukan orang yang betul-betul ahli dalam tiap unsur 
program tersebut. 

CLINICAL 
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BASIC EDUCATION 

MILl K 
PE I. USTAr" ,\AN 

UN IVERSITAS AIRLANGGA 
SURABAYA 

/ 

Hadirin yang saya hormati, 

Sangat menarik gagasan yang diusulkan oleh O'Carrol dalam 

tulisannya yang berjudul Developing the Young academic Surgeon. 

Suatu departemen bedah harus mempunyai tiga proses inti 

(Misi): 

1. Strategi 
Pad a strategi ini departemen harus mempunyai misi yang jelas 

dan tahu tujuan sesuai strategi. 

2. Manusia (SDM) 
Rekrutmen anggota "faculty" haruslah orang yang terlatih, 

mempunyai motivasi tinggi dan mau bekerja keras. Merupakan 

orang-orang yang dapat menjadi peminpin dalam misi riset, 

pengajaran dan perawatan penderita. 
Handal dalam 3 H: Head - otak yang cemerlang 

Hand - keterampilan yang mumpuni 

Heart - etika dan moral yang tinggi. 

3. "Operations" 

B 
., tugas dan rencana kerja untuk melaksanakan 

enSl rencana 
strategi departemen. Diperlukan Network, Publication dan 

Grant. 

. t t f adalah unik dan dibentuk berdasarkan 
Sebap anggo a sa. 

k 'r semacam cetak biru (blue prmt). 
perencanaan an 
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Ada 4 kategori staf bedah: 

Job Catagories and Career Planning for Academic Surgeons 

Job 

Busy 
Clinical 
surgeon 

Clinical 
investigator 
(clinical 
research) 

Surgical 
educator 

Surgical 
scientist 

nonclinica1 nonclinica1 
effort (%) activities 

< 15 

20 30 

20 40 

> 60 

Teaching 

Clinical 
trials 

Education 

Basic 
research 
Applied 
research 

"Busy Clinical Surgeon" 

Goals 

Busy clinical practice; 
recognized referral 
practice in the state· , 
resident teachingl 
training 

Extramural funding; 
opportunities for 
resident training in 
clinical research 

Funding for education 
research; leader in 
surgical education 

NIH funding; 
independent 
investigator status· 
basic research trai~ing 
for surgical residents 

Tenure 
track 

No 

Yes 

Yes/No 

Yes 

Staf yang masuk dalam kategori . . 
dalam kegiatan klinis pengobat m~ memberi 85% waktunya 
S b 

. ,an pendenta da d·· 
e agIan besar staf bedah b d n pen Idlkan residen. era a pada kate ... 

peranan penting dala d gon 1m dan memegang 
. m epartemen bedah k 

tank datangnya pasien yan . arena merupakan daya 
. . g Juga sumber p k 
ml perlu berkembang de . emasu an (revenue). Staf 

. ngan tekmk baru d eVlden. an perawatan berdasar 

Berdasarkan pengalam . .. annya, staf perl 
menJadl mstruktur dan b. u membuat presentasi, 

mem erl kuliah St f· . a Juga perlu membuat 
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buku berdasarkan fakta-fakta pengalaman pribadi dalam menangani 

kasus-kasusnya. 

"Clinical Investigator" 
Staf dalam bidang clinical investigator perlu mendapat 

pendidikan lanjut dalam bidang riset klinis. Tugas utama adalah 
melaksanakan riset klinis dan praktik klinik. Walaupun penelitian 
acak terkontrol (ReT) merupakan acuan penelitian, jangan 

mengecilkan peran penelitian retrospektif dan riset lain. Saat ini 

sudah makin banyak dilakukan penelitian biomolekuler yang cukup 

baik tetapi membutuhkan biaya tinggi. 

"The Surgical Educator" 
Surgical educator mempunyai dua tugas utama yaitu: membuat 

modul pengajaran klinis yang baik dan pendidikan lanjut bedah 

melalui riset. 
Untuk berhasil dengan baik, perlu membangun praktik klinis 

yang kuat dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk pengajaran 

klinis. 

"The Surgical Scientist" 
Staf dalam bidang ini mengalokasikan 60% waktu dalam bidang 

penelitian. Masih perlu bagi Surgical Scientist melanjutkan praktik 
klinis untuk mempertahankan keterampilan bedah dan perioperatif. 
Surgical Scientist jarang dijumpai dan memerlukan sumber daya besar 
untuk ruang, biaya, waktu, dan bimbingan Mentor dengan departemen 
sain basis paling sering dilakukan. Surgical scientist sangat penting 

karena menghasilkan hal-hal bam. 

Hadirin yang saya muliakan, 
Sebagai penutuP pidato saya, saya ingin menyampaikan pesan 

kepada para Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Umum 
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b.ahw~ dalam siw.asi yang sulit ini tetaplah tegar untuk menca ai 
Clta-Cltamu seperti yang disampaikan w'n' Ax p 
berikut. If '" I lam thur Ward sebagai 

. I you can ~magzne ~t, you can achieve it. 
If you can dream it, you can become it. 

Jadilah bijaksana tekun di . l' , ,slplm, berjiwa sosial dan teta dah 
hati. Jan tus ' p ren 

gan pu asa dalam menghadapi kesulitan 
kegagalan dan ingat akan doa indah an " atau kegagalan
sastrawan peraih hadiah "Nobel" d . In . y : dlaJarkan seorang 

. an dia Rabmdranath Tagore' 
Berkatilah aku sehingga aku tidak '_.:J' • 
d meT1Jl.£U~ pengecut 

engan merasakan kemurahan-Mu dala k . 
. m eberhas~lanku semata 

melaznkan 
biarlah aJm menemukan e 

g, nggaman tangan-Mu dalam kegagalanku. 

Hadirin yang saya hormati , 

Di akhir pidato pengukuhan . . 
1m, perkenank 

mengucapkan rasa terima k 'h d an saya untuk 
P aSI an rasa h 

emerintah Republik Indonesia d I . . ormat saya kepada 
P d' . ' a am hahm di k'l' en Idlkan Nasional Prof D B wa I I oleh Menteri 
t 1 h • r. ambang Sud ·b· 
e a menyetujui pengangkata 1 llo, MBA, yang 

bidang Dmu Bedah. n saya sebagai Guru Besar dalam 

Kepada yang terhormat Ketua 8 
Ai 1 en at Ak d . r angga Prof. 8am Suharto d S a emlk Universitas 
Senat akademik saya sampaika ~ ~. pMK dan seluruh anggota 
k n erlma kasih s b 
epercayaan yang diberikan ke d e esar-besarnya atas 

G pa a saya untuk 
uru Besar. memangku jabatan 

Kepada yang terhormat Rektor U· . 
Fasichul Lisan Apt d mVersltas Airlangga Prof Dr 

, ., an mantan Rektor '. .. 
Prof. Dr. Med. H. Puruh·t d Umversltas Airlangga 
Re 1 0, r. SpBTK 

ktor, saya ucapkan terima k 'h V., serta para Wakil 
k aSl atas ke epada saya. percayaan yang diberikan 

Kepada yang terhormat Prof D M 
Fakultas Kedokteran Universit· ~A·' oh. Amin, dr. SpP. Dekan 

as lrlang 
16 ga saya mengucapkan 

terima kasih sedalam-dalamnya atas kepercayaan dan kesempatan 
untuk berkarya dan meniti karir, demikian juga kepada mantan 
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. 

H.M.S. Wiyadi, dr. SpTHT., serta kepada para Wakil Dekan dan 

Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran, saya mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesediaan 
untuk mengusulkan saya menjadi Guru Besar. 

Kepada yang terhormat Direktur RSU Dr. 8oetomo, H. Slamet 

Riyadi Yuwono, dr. DTM&H., MARS dan pada Wakil Direktur 

saya sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk berdarma 

bakti serta menimba pengalaman di RSU Dr. 8oetomo 8urabaya. 
Kepada yang terhormat Ketua Bagian Dmu Bedah Umum Prof. 

Dr. Med. Dr. Paul Tahalele, dr. SpB., SpBTKV, saya sampaikan 
terima kasih dan hormat atas dorongan, dukungan, dan kesediaan 
meneruskan pengusulan saya menjadi Guru Besar. Pada kesempatan 
ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada almarhum guru saya dr. R. Soetojo, 

SpB., beliaulah yang menerima saya sebagai asisten bedah. Kepada 

mantan kepala bagian ilmu bedah Prof. Basoeki Wirjowidjojo, 
dr. SpBS., Prof. Widjoseno Gardjito, dr. SpU., Prof. Moh. Sajid 
Darmadipura, dr. SpS., SpBS saya mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang sangat mendalam atas bimbingan dan kerja 
sama yang baik di dalam lingkungan bagian ilmu bedah. Demikian 

juga kepada guru-guru saya Liem Bing Hwie, dr. almarhum, Tio 

Tiong Liep, dr. almarhum, P. Zaini, dr., Julyanto Budhy, dr., 
Moh. Hidajat Hamami, dr. almarhum, dan Prof. A.A. Loedin. 

Kepada senior saya dan adik-adik kelas saya yang masih dalam 
lingkungan bagian ilmu bedah umum maupun yang berada dalam 
bedah spesialis lainnya saya mengucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya atas dukungan dan kerja samanya. 8aya masih 
ingat saat-saat bersama sewaktu hura-hura, olah raga, saat wisata 

bersama yang tak terlupakan dan penuh keakraban. 
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Pada kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan rasa 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

Prof. ~~ Loque, Prof. Claude Huguet dan Prof. R. Parc yang 
membImbmg saya selama stage di Hospital Saint Antoine _ Paris, 

banyak ilmu bedah digestif dan teknik operasi yang saya pelajari. 
Juga untuk Maurice Aregui, dr. rasa terima kasih sebesar
besarnya saya ucapkan atas bimbingan dalam bl·dan I k· di . . . g aparos Opl 
HOSPItal Samt Vmcent de Paul - Indianapolis Am ·k , en a. 

Secara khusus pula saya mengucapkan t· k.h erlma aSI yang 
setulus-tulusnya kepada rekan-rekan bedah D· t·f S b Iges 1 ura aya: 
Prof. Abdus Sjukur, dr. SpB-KBD yang h .. . b 

. an 1m ersama-sama 
di~kan ~enjadi Guru Besar, Baron AI Rasjid, dr. SpB-KBD, 
SutrlsnO Ahbasah, dr. SpB-KBD Sudj t---': l -

V • ky S B . ,a .uua.O, dr. SpB-KBD, 
IC • udlpramana, dr SpB-KBD J I 

KBD M . k Dwi Pu ' . sWanto, dr. SpB-
,8mle tro, dr. SpB-KBD. 

Rasa hormat dan terima kasih . 
P f S saya sampalkan untuk 

ro. unarto Reksoprawiro dr S B K 
B d ' • P - L sebagai KPS IImu 

e ah Umum dan seluruh Star llmu Bedah umu 
dan kerja sarna selama ini demi k. m, atas dukungan 
umum yang kita cintai. emaJuan pendidikan ilmu bedah 

Terima kasih saya ucapkan k d 
Prof. dr. Koesharton S A epa a Kepala Bagian Anestesi 

0, p. n.KIC. dan . 
anestesi atas kerja sama ya b.k semua teman seJawat 

. ng ru selarna ini 
Kepada trainee bedah digestif d . 

Pendidikan Dokter Spesiali I B d an seluruh peserta Program 
s e ah Um . 

Kedokteran Universitas Airl . urn, rnahaslswa Fakultas 
. . . angga, Umversitas H Tu 

cmtai, tenma kasih atas dukun d . ang ah yang saya 
T k 1 gao an keI"Ja samanya 1 .. a upa ucapan terima k .h se arna 1Dl. 
. aSI kepad 

medik baik di RSU Dr Soeto a para perawat dan para 
. rno rnaupun di 

peran serta dalam merawat Pd. rumah sakit swasta atas 
en enta. 

Pada para sekretaris b ·k d . ,al an B . 
maupun divisi-divisi khu aglan IImu Bedah Umum 

, susnya Sdri. Li . 
es OClta sekretaris Bedah 
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Digestif, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas 
dukungan dan keIja sama yang baik selama ini 

Kepada guru-guru saya dari SD St. Yoser Surabaya, SMP St. 
Yoser Surabaya, SMA St. Louis Surabaya, saya sampaikan rasa 

hormat dan terima kasih atas bimbingannya, tanpa mereka tidak 
mungkin saya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

Saya sampaikan pula rasa hormat dan terima kasih kepada 
Prof. Sjamsuhidajat, dr. SpB-KBD dan semua rekan-rekan 
Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif atas kerja sama dan 
saling memberi untuk kemajuan pendidikan spesialis bedah umum 
daIi spesialis bedah konsultan bedah digestif. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya terkenang dengan 
rasa haru dan terima kasih yang dalam kepada almarhum kedua 
orang tua saya Bapak Prof. JA. Wibowo yang juga seorang guru 

yang rendah hati dan berdisiplin tinggi dan Ibu Maria Monika 
Halim yang banyak berkorban dengan penuh kasih sayang. Beliau 
telah mengasuh, membesarkan dan mendidik saya dan kelima 

saudara-saudari saya dan mengajarkan kesederhanaan, kejujuran 
dan saling mengasihi dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak ada 
yang dapat saya berikan, kecuali rasa hormat yang dalam dan doa 
agar arwah beliau mendapat tempat yang bahagia di pangkuan Tri 

Tunggal yang Maha Kudus. Amin. 
Terima kasih dan hormat yang sangat dalam saya sampaikan 

pada almarhum ayah mertua saya Eri Hadiman dan almarhum 
ibu mertua saya Theresia Tanaya yang telah memberi kasih dan 
teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mengijinkan 
putrinya mendampingi saya menjadi istri saya sampai saat ini. 

Kepada saudara kandung saya beserta keluarga saya: Eki, 
Pikanto, Lokasari, Romo Thomas, Nikolani, saya ucapkan 
terima kasih atas dukungan dalam ikatan kekeluargaan yang mesra 

dan penuh cinta kasih. 
P k k da saat yang berbahagia ini memberikan er enan an pa 

h d Sa cinta yang mendalam kepada istri saya peng argaan an ra 
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tercinta Eliana Hadiman yang telah mendam·· d . pmg! saya engan 
setIa selama 36 tahun dengan penuh pengertian, kesabaran, dan 
cinta kasih, semoga Allah yang Maha Kudus 1 1 I· hk se a u me lmpa an 
rahmat kepada kita semua. 

Juga kepada anak-anak saya beserta keluar A· T·~ ga: rl - rIJ.era 
dan Iko, keluarga Andi - Yvonne Ian d AI . 
AI. d Ad· ,an eXla beserta Ira, 

Vl1l an Itya yang telah menunjukkan pengertian dan kasih 
sayang yan~ mendalam, papa mengucapkan rasa syukur dan berdoa 
semoga kahan berbahagia dan selal d I 
Maha Kasih. u a am rahmat Tuhan yang 

Kepada teman-teman karib saya dalam 
ucapkan terima k ·h suka dan duka, saya 

asl yang mendalam. 
Kepada semua pasien saya 

tulus dan penghargaan yang t. ' s~ya ucapkan terima kasih yang 
mggI atas p . 

kepercayaan yang diberik k engertIan, kesabaran, dan 
an epada saya S bId 

merasakan suka duka d . aya e ajar banyak an 
, ,an penderita d . 

kehidupan ini. an an lebih mengerti art! 

Terakhir saya mengucapkan t . 
k d enma kasih epa a Panitia Acara Pe k yang sebesar-besarnya 

.. ngu uhan ya d· 
Al RaSJld, dr. SpB-KBD t ng lketuai oleh Harun 

a as kerja k . 
dapat berlangsung dengan I erasnya sehingga acara inl 

ancar dan k 
Maha Kuasa dan Maha K.h . su ses. semoga Tuhan Yang 

aSI mehm h 
kita semua. pa kan rahmat-Nya kepada 

Akhir kata, kepada pa h .. 
. .. ra adlrm 

yang setmggI-tmgginya ata k . yang terhormat terima kasih 
d k b s esedlaann ' 

an esa arannya untuk mengikut. ya untuk meluangkan waktu 
Semoga Tuhan Yan M h I acara pengukuh .. g a aKu anmi. 

rahmat-Nya kepada kita semua Arnas~ dan Maha Kasih melimpahkan 
. In. 
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1997 Satya Lencana Karya Satya 20 tahun sebagai Pegawai 

Negeri. 

KARYA ILMIAH & PUBLIKASI 

1. Karya Ilmiah dipublikasikan Nasional tahun 2000-2007: 

45 makalah terdiri dari: 

A. Sebagai Penulis Utama 

Karya Ilmiah 17 makalah 

Penelitian 9makalah 

B. Sebagai Penulis Pembantu 
Karya Ilmiah 8 makalah 

Penelitian : 11 makalah 

2. Karya IImiah dipublikasikan Internasional: 2 makalah 

Karya IImiah 1 makalah 

Penelitian : 1 makalah 
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PIDATO GURU BESAR PERAN AHLI BEDAH DIGESTIF PADA PENDIDIKAN AHLI BEDAH UMUM PAULUS SOETAMTO WIBOWO




