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·Untuk segala sesuatu ada masanya,
untuk apapun di bawah langit ada waktunya".
(Pengkhotbah 3: 1).

Dalam dunia akademis :
"Hendaklah kita berusaha menempatkan diri
di atas gelar kita dan tidak bergelantungan di bawahnya".
(Pdt. Dr. Stephen Tong).
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"Health is everything,
but without it everything is nothingn.

Salam sejahtera,
Yang sangat saya hormati

( WHO).

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga.
Saudara Rektor/Ketua Senat Guru Besar Universitas Airlangga.
Segenap Anggota Senat Universitas Airlangga.
Saudara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
Saudara Direktur RSUD Dr. Soetomo.
Para Tamu Undangan dan para hadirin yang saya muliakan.
Perkenankanlah saya pada kesempatan ini memanjatkan doa dan puji syukur
kepada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita sehingga pada hari ini
kita semua dapat hadir dalam ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk
mengikuti Rapat Senat Terbuka Universitas Airlangga. Selanjutnya pada
kesempatan ini pula saya menghaturkan terima kasih kepada Rektor/Ketua Senat
yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai
Guru Besardalam IImu Faal (Physiology).
Adapun judul pidato saya adalah :
UMUR HARAPAN HIDUP

PENDAHULUAN

Pada awal bulan Oktober yang baru lalu, Sekjen PBB Kofi Annan telah
meluncurkan Tahun Internasional Lansia (International Year of Older Persons)
1999 dalam suatu acara yang diadakan sehari penuh di Markas PBB New York.
Menurut PBB, kenaikan dramatis dalam usia lanjut telah menimbulkan harapan
hidup global yang meningkat 20 tahun sejak 1950, yaitu dari 46 tahun menjadi
66 tahun saat ini. Dikatakan jumlah lansia di beberapa negara berkembang
meningkat lebih cepat daripada negara-negara maju.
Demikianlah sekilas gambaran ten tang dunia orang tua pada masa yang
akan datang. Pad a tahun 2050, 20% penduduk dunia berumur 60 tahun atau
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lebih. Kira-kira 27% dari golongan lansia tersebut berumur 80 tahun atau lebih.
Apakah benar demikian, sulit bagi kita untuk membuktikannya. (Tunggu tahun
2050 I).
Dalam sebuah artikel be~udul : "Heaven can wait: Is Life Extension
Realistic ?"yang dapat dijumpai dalam buku: FORMULA FOR LIFE karangan
Eberhard & Phyllis Kronhausen tertulis sebagai berikut :
Seorang pelapor (reporter) mewancarai seorang yang tampak sangat tua
~engan menanyakan apa yang ia lakukan sehingga dapat mencapai usia setua
It~. Orang tua tersebut menjawab bahwa rahasianya terletak pada kebiasaan
~Inum ~atu quart whiskey, dua pak rokok dan makan makanan yang berlebihan
lIap han. Kemudian pelapor tersebut melanjutkan pertanyaannya : "Berapakah
umur anda sekarang?, orang itu menjawab : "Tiga puluh dua tahun".
Terlepas dari benar tidaknya paparan cerita tersebut, untuk menyatakan
umur seseorang rupanya perlu dibedakan dari dua sudut pandang :
1. Um.ur kalender (chronological age): Ini ak_an bertambah sesuai dengan
per]alanan waktu, setiap tahun berarti kita bertambah tua satu tahun ....... .
atau satu tahun mendekati kematian.
2. Umur biologik (biologic age)'. Seti ap orang akan mengalami proses perubahan

degen~r~tif yang tergantung pada waktu; kecepatan perubahan ini amat

bervanasl antara satu individu terhadap individu yang lain dan dipengaruhi oleh
banyak faktor.
Kedua macam
umur tersebUt t"d
•
.
.
I ak se1alu ber]alan
bersesuaian, sehingga klta
akan menJumpai orang-oran
ta
.
9 yang mpak leblh tua dari umurnya dan sebaliknya
ada orang-orang yang kelihatannya awet muda (baby face).

PENGUKURAN UMUR BIOLOGIS
Umur chronologis ata
kal
u umur ender mudah diukur dengan menggunakan
aIat pengukur waktu b'
..
.
dil k
k
lasa seperti Jam, sedang pengukuran umur biologis sullt
a sana an karena sangat kompleks.
Orang mencoba m
k
harapan hidu Ufj
e~gu ur proses penuaan dengan mempelajari umur
P( e-span). Blla suatu perlakuan diberikan kepada sejenis binatang
dan te
ta d
mya apat memperp .
kita bol h b
.
anJang umur harapan hidup binatang tersebut, maka
e erasumsl bahwa p rt k
anti penuaan.
e a uan pada binatang terse but mempunyai efek

Mempelajari batasan umur harapan hidup yang dihubungkan dengan proses
penuaan membutuhkan biaya yang mahal disamping memakan waktu yang lama.
Pendekatan seperti ini jelas sulit diterapkan pad a manusia karena relatif
panjangnya umur harapan hidup man usia. Kita semua akan meninggalkan dunia
ini sebelum sempat melihat hasil penelitian kita secara lengkap.
Sekitar tahun 1980 Saul Kent dan kawan-kawan telah mendirikan sebuah
yayasan di Amerika Serikat yang diberi nama Life Extension Foundation. Yayasan
ini terus menerus melakukan penelitian untuk menentukan fungsi-fungsi yang
cocok bagi pengujian umurbiologis. Yayasan ini mengembangkan kriteria-kriteria
yang harus dipenuhi untuk menguji umur biologis.
1. Test ini harus bisa mengukur perubahan fungsi dalam tiap sel-sel tubuh
atau sistem (seperti neuroendocrine dan immune system) yang berpengaruh
terhadap mengendalian umur.
2. Test ini harus dapat mengukur suatu fungsi yang mengalami perubahan
sesuai dengan berjalannya waktu, walaupun kecepatan perubahannya
dipengaruhi oleh faktor individual dan bervariasi pada segmen-segmen
sepanjang masa hidup seseorang~
3. Kecepatan perubahan yang terjadi harus cukup cepat untuk diukur dalam
waktu yang relatif sing kat.
4. Test tersebut harus bisa mengukur suatu fungsi yang tidak mudah berubah
oleh kondisi fisiko
5. Test ini harus bisa mengukur suatu fungsi yang tidak mudah berubah oleh
diet.
6. Test ini harus bisa mengukur suatu fungsi yang tidak mudah berubah oleh
7.
8.
9.
10.

pendidikan.
Test ini harus mempunyai korelasi yang cukup baik dengan umurchronologis.
Test ini harus aapatdipercaya (reliable) dan mudah dilaksanakan.
Test ini harus non invasive dan sedapat mung kin bebas stres.
Test ini harus mempunyai korelasi dengan angka kesakitan dan angka
kematian di kemudian hari.

Banyak fungsi-fungsi tubuh yang terus diteliti kemungkinannya untuk
dipakai sebagai parameter pengukur umur.
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1. Forced Expiratory Volume: Tes ini untuk mengukur fungsi paru.
Orang coba menghembuskan udara sekuat-kuatnya melalui tabung pengukur
volume. Volume ini menu run sesuai dengan bertambahnya umur.
2. Konsumsi Oksigen Minimal (Minimal Oxygen Consumption):
Tes ini berhubungan erat dengan fungsi tiroid.
W. Donner Denckla telah menunjukkan bahwa nilai konsumsi oksigen minimal (diukur pada waktu istirahat) turun drastis pada pubertas dan terus
berlanjut turun sepanjang hidup.
3. Akomodasi Visual (Visual Accomodation): amplitudo akomodasi menurun
sesuai dengan bertambahnya umurdan ini disebabkan oleh penurunan fungsi
sel-sellensa mata.
4. Kadar Dehydroepiandrosterone (DHEA) dalam darah : Kadar DHEA menurun
sesuai dengan bertambahnya umur. Pad a penelitian dengan hewan coba
didapatkan bahwa pemberian pengobatan dengan hormon DHEA dapat
mencegah penyakit kanker tertentu dan kegemukan dan dapat
memperpanjang masa hidup.
5. Kadar Thymosin dalam darah :
Sistem imun menurun sejalan dengan bertambahnya umur. Hal ini dapat
diperlihatkan dengan penurunan kadar hormon Thymosin yang diproduksi
oleh kelenjar Thymus.
6. DNA Repair:

Ke~patan reparasi DNA yang terpotong berhubungan erat dengan umur,
sehlngga hasil pengukurannya dapat dipakai sebagai pegangan untuk
menentukan umur biologis seseorang.
7. Cross-linking of collagen:
Sejalan dengan bertambahnya umur, elastisitas collagen menurun dan daya
I~rutn~ajuga berkurang, karena terbentuknya molekul-molekul yang "crossImked. Maka dengan mengukur elastisitas dan daya larut collagen kulit.
dap~t dipakai untuk menentukan umur biologis seseorang.
8. RatiO of cyclic AMP to cyclic GMP :
CycliCAMPdancyclicGMP d I h"
.
. .
. a a a chemical Messengersn yang membawa
.
Informasl dari membran sel ke nucleus. Roy Walford telah menunjukkan bahwa
dengan bertambahnya umur kita, te~adi penurunan kadar cyclic AMP yang
sang at nyata dan peningkatan tajam kadar cyclic GMP sehingga berakibat
,
perubahan ratio cycr AMP
IC
terhadap cyclic GMP sejalan dengan

bertambahnya umur. Ratio ini yang menyangkut bahan kimia essential yang
terdapat pada tiap sel dalam tubuh mung kin akan menjadi salah satu alat
pengukur yang terpenting untuk menafsir umur biologis seseorang.
Dewasa ini masih banyak cara-cara baru yang terus dikembangkan untuk
mengukur perubahan fungsi alat-alat tubuh kita yang berhubungan dengan
bertambahnya umur. Ini merupakan tantangan dan sekaligus menjadi lahan yang
subur bagi para peneliti dibidang ilmu kedokteran dasar (termasuk IImu Faal)
untuk mengembangkannya
Dengan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan
perubahan fungsi-fungsi tubuh yang berhubungan dengan peningkatan umur dan
dengan menggunakan metoda statistik tertentu, niscaya suatu saat kita dapat
menafsir umur biologis seseorang secara lebih valid.
Bila pengukuran umur biologis yang akurat sudah dapat dilaksanakan, maka ini
akan sangat membantu kita dalam mengembangkan cara pengobatan atau
perlakuan tertentu yang dapat memperpanjang umur harapan hidup man usia.
Hadirin yang saya hormati,
Proses penuaan adalah proses biologis yang tidak dapat dihindari, yang
ditandai dengan perubahan fisiologik ke arah penurunan (senescent) dalam bentuk
perubahan struktur dan fungsi dari sistem organ, organ, jaringan, sel dan molekuler.
Mekanisme yang mendasari proses penuaan merupakan mekanisme kompleks
yang disebabkan oleh faktor intrinsik (genetik) dan ekstrinsik (lingkungan).
Pengaruh gEmetik pad a proses penuaan antara lain dibuktikan dengan
penemuan gen tunggal pada cacing "caenorrhabditis elegansft yang memodulasi
perpanjangan umur cacing tersebut Dan percobaan dengan menggunakan cacing
terse but yang dilakukan mutasi pada salah satu gen-nya, didapatkan bahwa
umur cacing tersebut menjadi 65 - 110 % lebih panjang, sehingga dapat
disimpulkan bahwa gen yang mutasi tersebut mempunyai peran pad a proses
penuaan.
Dalam usaha mencari faktor-faktoryang berperan dalam proses penuaan,
akhir-akhir ini banyak penelitian dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori
oksidan radikal bebas. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Harman pad a
tahun 1955. Senyawa radikal bebas seperti ion superoksida, radikal peroksil
dan radikal hidroksil, bersama dengan senyawa oksigen reaktif lain seperti
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singlet oksigen, hidrogen peroksida dan ion hipokJorit senantiasa terbentuk melalui
proses-proses biologi alami. Bila dalam keadaan tertentu pembentukan senyawasenyawa oksigen reaktif tersebut berlebihan, hal ini terjadi pada keadaan ~
oksidatif, maka akan menimbulkan kerusakan sel-sel tubuh dan menjadi penyebab
atau mendasari berbagai macam keadaan patologik seperti penyakit
kardiovaskuler, penyakit respiratorik, gangguan sistem kekebalan tubuh,
karsinogenesis, bahkan dicurigai ikut berperan dalam proses penuaan (aging
process).
Bahaya dari radikal bebas terletak pada sifatnya yang sangat reaktif karena
kecenderungannya menarik eJektron dan dapat membentuk radikal baru, sehingga
bila menjumpai molekul tertentu akan membentuk radikal bebas baru dan
terjadilah reaksi rantai (chain reaction). Reaksi rantai ini baru berhenti bila radikal
bebas tersebut dapat diredam (quenced).
Diantara senyawa-senyawa oksigen reaktif, radikal hidroksil merupakan senyawa
yang paling berbahaya karel}a reaktivitasnya sangat tinggi.
Radikal hidroksil dapat merusak tiga jenis senyawa yang penting untuk
mempertahankan integritas sel, yaitu :
1. Asam lernak, khususnya asam lemak takjenuh yang merupakan komponen
penting fosfolipid penyusun membran sel. Akibatnya adalah terputusnya
rantai asam lemak menjadi berbagai senyawa yang bersifat toksis terhadap
sel, dan terjadinya ikatan silang (cross-linking) antara dua rantai asam lemak
atau antara asam lemak dan rantai peptida (protein), sehingga memperparah
kerusakan membran sel dan membahayakan kehidupan sel.
2. DNA, yang merupakan perangkat genetik sel.
Bila kerusakan tidak terlalu parah, maka masih bisa diperbaiki oleh sistem
perbaikan DNA (DNA repair system). Sistem perbaikan DNA ini sering
~enimbulkan mutasi dan cenderung membuat kesalahan (error prone). dan
blla mutasi ini mengenai gen-gen tertentu yang disebut proto-onkogen, mutasi
tersebut dapat menimbulkan kanker.
3. Protejo, yang memegang berbagai peran penting seperti enzim reseptor,
antibodi dan membentuk matriks serta sitoskeleton.
•
Sera~gan radikal bebas mengakibatkan terbentuknya ikatan disulfida antar
atau Intra molekul protein sehingga protein tersebut kehilangan fungsi
biologisnya.

Sel-sel radang (inflamatorycells) seperti granulosit, monositdan makrofag
dapat menghasilkan oksidan radikal bebas yang berguna untuk menghancurkan
mikroorganisma ya'ng menyerang tubuh kita, namun bila terjadi keradangan yang
hebat yang melibatkan banyak sel radang, kerusakan jaringan tak dapat dihindari.

f
L

Hadirin yang saya hormati,
Senyawa-senyawa oksigen reaktif terbentuk sebagai akibat proses-proses
biologis normal, namun apabila aktivitas senyawa-senyawa tersebut tidak diredam,
maka oksigen yang merupakan sumber kehidupan organisma aerobik akan
berbalik menjadi racun yang mematikan. Organisma aerobik dapat bertahan hidup
karena Tuhan telah menyediakan sarana untuk meredam dampak negatifoksidan,
yaitu adanya senyawa-senyawa anti-oksidan.
Berdasarkan mekanisme kerjanya, anti oksidan dibagi menjadi dua golongan
yaitu:
1. Aotj-oksjdao peocegah (preventive anti-oxjdants):
Anti-oksidan jenis ini mencegah terbentuknya radikal hidroksil. Termasuk
anti-oksidan golongan ini adalah : transferin, feritin, seruloplasmin, albumin
dan enzim-enzim superoksida dismutase (SOD), katalase dan peroksidase
terutama glutation peroksidase (GSPx).
2. Antj-oksjdao pemytys reaksj cantaj (chain-breaking anti oxidants):
Dalam kelompo'k anti-oksidan ini termasuk vitamin E, vitamin C, beta-karoten
dan glutation serta sistein.
.
Vitamin E yang bersifat Iipofilik berperan pada membran sel untuk mencegah
peroksidasi lipid yang ditimbulkan oleh radikal lipid dan radikal peroksilipid,
sehingga dapat mencegah kerusakan membran sel.

\
J

Peredaman radikal lipid dan radikal peroksiJipid oleh vitamin E
mengakibatkan terbentuknya radikal vitamin E yang tidak terlalu reaktif dan radikal
vitamin E ~khirnya akan dihilangkan oleh vitamin C. Vitami~ E hanya dapat
berperan bila tekanan partial oksigen tinggi. Pada tekanan okslgen yang rendah
peran vitamin E digantikan oleh beta-karoten.
M nurutAzhardan kawan-kawan, proses penuaan pada berbagai organ
atau sist:m organ tidak terjadi dengan kecepatan yang sarna, dan ini terga~tung
pada aktivitas biologis organ tersebul Sebagai contoh proses penuaan dl ~tak
biasanya lebih cepat terjadi daripada organ lain, karena sel-sel otak kemungkinan
11
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lebih sering mengalami stres oksidatif dan sistem proteksi endogen yang tersedia
lebih sedikit dibanding dengan organ lain.
Korelasi antara kapasitas anti-oksidan dan umur harapan hidup tampaknya
lebih didukung dengan hasil-hasil penelitian pada tumbuh-tumbuhan Mount of
Olives di Jerusalem dan chaparral bush yang dapat hidup ribuan tahun (diukur
dengan tehnik radiokarbon). Kita tidak tahu berapa panjang umur harapan hidup
tumbuh-tumbuhan tersebut bila kita pelihara dan kita lindungi dari pengaruh jahat
lingkungan hidupnya.
Hasil analisa kimia dari tanaman yang berumur panjang tersebut
menunjukkan kandungan s~nyawa anti-oksidannya yang sangat tinggi, yaitu
sekitar 60 persen, maka tidak heran kalau tanaman tersebut dapat berumur
ribuan tahun.
Kandungan senyawa anti-oksidan pada manusia diperkirakan rendah sekali, tetapi
manusia dapat berusaha untuk meningkatkannya.
Sayangnya sebagian besar dari kita, manusia-manusia "modem- saat ini, sering
melakukan hal-hal yang merugikan daya tahan anti-oksidan dalam tubuh kita,
misalnya merokok, minum alkohol, makan berlebihan, beke~a atau berolahraga
berlebihan, minum obat-obatan "rekreasi" dan menghadapi banyak polutan serta
hidup penuh stress.
DIET DAN UMUR HARAPAN HIDUP
Diet adalah susunan makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk tujuan
khusus. Misalnya diet rendah garam untuk penderita tekanan darah tinggi, diet
rendah gula untuk penderita diabetes mellitus. dan diet rendah kalori untuk
mengontrol berat badan.
Pada tahun 1983 Roy l. Walford dari UCLA Medical Center di Los Angeles, menerbitkan buku "Maximum Life Span", dimana ia menyatakan bahwa
kemungklnan besar saat ini kita dapat memperpanjang masa hidup maksimal
kita dengan mengatur diet. Pernyataan ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian
dan banyak i1muwan dalam bidang ini selama 50 tahun terakhir.
Buku tersebut langsung menjadi populer dan banyak pembacanya dengan gigih
ingin membuktikan efek anti penuaan dari undemutrition without malnutrition"
seperti dianjurkan dalam buku tersebut dengan jalan mengatur diet yang
mempunyai nilai gizi tinggi tetapi berkalori rendah.

Dr. Morris Ross telah melakukan penelitian dengan menggunakan tikus
sebagai hewan coba. Tikus-tikus tersebut diberi makan sebanyak-banyaknya
yang mereka kehendaki. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur
terpanjang dari kelompok tikus tersebut adalah 1025 hari dan yang terpendek
325 hari. Temyata makin banyak makanan yang dikonsumsi makin pendek umur
tikus terse but.
Hubungan jumlah makanan dan umur ini ternyata paling signifikan antara umur
empat belas dan dua puluh satu minggu (bila dianalogikan pada manusia kirakira antara umur delapan sampai empat belas tahun).
Tikus yang makan 1 gram per hari lebih banyak daripada tikus lainnya, akan
mati empat minggu lebih awal daripada tikus yang makan sedikit.
Hasil penelitian ini nampaknya memberi petunjuk pada kita bahwa
pengaturan diet rendah kalori dikombinasikan dengan suplemen anti penuaan
(anti aging supplements) adalah pendekatan yang baik bagi usaha-usaha
meningkatkan umur harapan hidup.
Kiranya perlu dicatat bahwa usaha-usaha menurunkan berat badan dengan
diet rendah kalori tanpa disertai nilai gizi yang memadai tidak akan memperpanjang
umur harapan hidup, bahkan sebaliknya dapat memperpendek umur harapan
hidup.
Makan berlebih-Iebihan akan meningkatkan aktivitas metabolisme secara
berlebihan pula dan ini akan menempatkan sel-sel dan jaringan-jaringan tubuh
dalam keadaan stres oksidatif. sehingga mempercepat kerusakan sel-sel dan
jaringan tubuh tersebut.
Disamping itu penimbunan ekstra sampah-sampah hasil metabolisme akan
menyebabkan berbagai penyakit metabolisme dan degeneratif, sehingga pada
gilirannya akan memperpendek umur harapan hidup.
Instruksi Saudara Rektor Unair melalui surat edaran Nomor: 8298/J031
TUI1998 yang menganjurkan hanya menyajikan makanan keeil (snack) pada
resepsi-resepsi dalam kampus, disamping didasari oleh alasan keadaan "krismon n
yang sedang melanda negeri kita, kemungkinan juga disebabkan Rektor kita
menginginkan agar umur harapan hidup kita tambah panjang ,

II

OLAHRAGA DAN UMUR HARAPAN HIDUP
Olahraga adalah bag ian yang esensial dalam usaha meningkatkan umur
harapan hidup. Berolahraga secara teratur akan membantu kita dalam
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meningkatkan kekuatan, ketegaran dan daya tahan (endurance); melindungi
tubuh terhadap penyakit-penyakitjantung, pembuluh darah dan paru, menghindari
proses penuaan yang terlalu dini (premature aging) dan meningkatkan kualitas
hidup.
Pada tanggal 19 Januari 1981, mantan Presiden RI Soeharto telah
mencanangkan PANJI OLAHRAGA : "Memasyarakatkan O/ahraga dan
Mengo/ahragakan Masyarakar. Rasanya sulit mencari slogan dalam bidang
olahraga yang lebih baik daripada Panji Olahraga tersebut. Tetapi sayangnya
slogan tersebut tetap tinggal slogan tanpa ditindak lanjuti dengan program-program nyata dan aktual sejalan dengan jiwa dan semangat dari Panji Olahraga
tersebut.
Hal ini mung kin disebabkan kita sudah terlalu terbiasa dengan perilaku "tidak
satunya kata dengan perbuatan".
Secara garis besar aktivitas olahraga dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu :
1. olaharga prestasi
2. olahraga rekreasi
3. olahraga kesegaran jasmani
Olahraga prestasi dan rekreasi berpotensi merugikan kesehatan bila
dilakukan diluar batas kemampuan.
Olahraga prestasi kurang berbahaya bila dibandingkan dengan olah- raga rekreasi,
karena biasanya didukung dengan latihan secara teratur dan berlaku hanya bagi
mereka yang muda usia (hati-hati bagi "manu/a" yang ingin berprestasi dalam
bidang olahragal).
Olahraga rekreasi paling berbahaya, sering berakibat fatal terutama bila
tidak disertai dengan melakukan latihan secara teratur. Bentuk olahraga ini lebih
merupakan uji kemampuan daripada latihan, sehingga tidak mengherankan bila
te~adi kematian mendadak setelah melakukan olahraga bermain tenis misalnya.
Olahraga kesegaran jasmani (fitness) atau olahraga kebugaran adalah
bentuk olahraga yang betul-betul bermanfaat bagi kesehatan badan dan pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan umur harapan hid up.
Olahraga fitness antara lain dapat dilakukan dengan :
- Jalan cepat
-Jogging:
- Lari di tempat (stationary running)

- Loncat tali
- Naik turun bangku
-Senam
-Bersepeda
- Berenang, dll.
Lari ditempat atau lari bolak-balikjarak pende\<, dapat dilakukan tanpa tergantung
pada peralatan, ketrampilan khusus,· tempat, waktu, dan biaya. Faktor yang
perlu untuk mempertahankan motivasi melakukan latihan secara teratur dan terus
menerus adalah kita harus menyukai (enjoy) aktivitas olahraga yang kita lakukan.
Bila kita terlalu memaksa diri kita untuk melakukan olahraga, maka ini hanya
masalah waktu yang pada akhirnya kita akan berhenti berolah raga sama sekali.
Seorang dokter di Skotlandia pernah melakukan survey di kalangan
penduduk tentang kondisi tubuh pada saat bangun tidur pagi. Masa tidur adalah
periode dimana te~adi proses putih asal dari kelelahan akibat aktivitas keseharian,
sehingga secara teoritis, perasaan badannya diharapkan menjadi segar kern bali
pada keesokan harinya.
Ternyata doktertersebut mendapatkan hanya 30% dari penduduk yang disurvey
mengalami kondisi seperti itu, sedang lainnya (70%) bangun tidur diliputi dengan
perasaan "pegel linu" di banyak bag ian tubuhnya. Bila dikorelasikan dengan
aktivitas berolahraga, memang hanya 30% penduduk itulah yang melakukan
olahraga secara teratur.
Dokter tersebut mengajukan permasalahan sebagai berikut : Bila and a
beli mobil dan diberi petunjuk untuk melakukan perawatan secara teratur (ganti
oli dan sebagainya) agar mobil tersebut dapat berfungsi normal dalam waktu
yang lama, maka dengan rajin anda akan melakukan pemeliharaan mobil tersebut
sesuai dengan buku petunjuk yang anda terima. Dokter tersebut bertanya : "Mengapa anda tidak melakukan pemeliharaan yang baik terhadap tubuh anda, sa~a
seperti yang anda lakukan terhadap mobil and a? Bukankah tubuh anda leblh
mahal daripada mobil tersebut?"
. .
Pertanyaan ini rupanya perlu menjadi bahan renungan bagl klta semua.
Hadirin yang saya hormati,
.
.
Ditinjau dari segi IImu Faal, melakukan aktivitas o~hraga k~aran Jasmant
I h suatu usaha pemeliharaan fungSI organlslstem organ tubuh
pada dasamyaadaa
agar tetap berfungsi normal.
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Normalisasi fungsi organ/sistem organ ini juga amat penting untuk
mempertahankan cadangan kapasitas dari tiap organ/sistem organ yang
dikaruniakan kepada kita oleh Sang Pencipta, sehingga dapatterpelihara selama
mungkin. Sebagai contoh : untuk hidup normal paru kita cukup melakukan ventilasi
melalui gerakan pemapasan sebesar 6 - 8 liter udaralmenit, padahal kit.a dapat
menggerakkan paru kita dengan maksimal sehingga dicapai venti/asi sebesar
lebih dari 100 liter udaralmenit.
Dalam keadaan normal jantung orang dewasa cukup memompa darah
sebanyak 5 liter/men it, tetapi bi/a dibutuhkan jantung mampu memompa lebih
dari 10 liter/men it.
Bila kita hidup santai (tanpa berolahraga) terus menerus selama bertahuntahun, bahkan puluhan tahun, mudah dipahami cadangan-cadangan terse but
diatas akan cepat menyusut dan akhimya dalam usia yang relatit muda kita
hanya dapat melakukan aktivitas yang layaknya dilakukan oleh orang-orang yang
sangattua.
Sidang Senat yang say a hormati dan hadirin yang saya muliakan,
Bagian fungsional dari sistem sirkulasi kita adalah pembuluh darah kapiler
yang mempunyai banyak pori-pori pada dindingnya.
Di bag ian pangkal kapiler, cairan dari darah akan bocor keluar meninggalkan
kapiler karena tekanan hidrostatik yang ditimbulkan oleh kerja jantung. Karena
kebocoran cairan tersebut tekanan hidrostatik makin berkurang, sebaliknya
tekanan colloid osmotik yang ditimbulkan oleh protein yang tertinggal didalam
kapiler akan menghisap kembali cairan yang meninggalkan kapiler karena
tekanan hidrostatik tadi. Jadtsel-sel tubuh yang berdampingan dengan kapilerkapiler tersebut akan dialiri oleh cairan yang membawa zat-zat makanan dan
oksigen, kemudian atiran cairan tersebut akan membawa timbah hasil
metabolisme sel termasuk CO2 kembali kedalam sistem pembuluh darah. Aliran
cairan kembali ini hanya kira-kira 90% dari jumlah cairan yang keluar dari kapiler,
sehingga perlu adanya sistem pembuluh limte yang berdinding tipis dan penuh
dengan katub-katub searah, untuk menampung 10% cairan yang tertinggal.
Dengan melakukan gerakan berupa kontraksi otot, kita akan membantu sistem
sirkulasi Iimte ini, sehingga Iingkungan sekitar sel-sel selalu dalam keadaan
sehat. Bayi-bayi bahkan kucing yang tidak pemah mempelajari IImu Faal tahu
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membantu sirkulasi Iimfe ini dengan melakukan gerakan "stretchingG setiap bangun
tidur ("muler).
Usaha-usaha melakukan aktivitas olahraga untuk memelihara fungsi alatalat tubuh perlu dilakukan sejak sedini mungkin. Jikalau hal ini kita lakukan
sejak usia muda, model tubuh kita tidak akan seperti sekarang ini !
Saya tidak heran ketika lebih dari sepuluh tahun yang lalu menyaksikan
tayangan TVRI bagian olahraga dari uDunia dalam Berita·, dimana seorang Australia tua berumur 72 tahun melakukan olahraga jogging sejauh 5 miles setiap
hari (minimum tiga kali seminggu), karena dia melakukan ini sejak ~mur 14
tahun.
Saul Kent, pengarang buku "Ute-Extension Revolution menyatakan bahwa
penuaan (aging) adalah penyebab utama kematian di Amerika Serikat. Penuaan
adalah suatu proses yang harus kita lalui menuju kematian. Kemunduran fisik
dan mental yang kita derita mengakibatkan kita lebih mudah diserang penyakit,
mengalami kecelakaan dan akhimya mati. Menurut dia kebanyakan penyakitpenyakit yang mematikan sebetulnya bukan merupakan penyebab dari kematian,
melainkan hanya gejala-gejala (symptoms) dari proses kematian organisma.
Dengan memelihara tubuh sebaik-baiknya, antara lain dengan mengatur
diet yang tidak berlebihan, ditambah bahan-bahan suplemen terutama yang
mengandung senyawa-senyawa anti-oskidan, serta mela~Ukan olahraga secara
teratur, diharapkan kita dapat menghindari banyak penyakit dan men~nda proses
kematian atau dengan kata lain memperpanjang umur barapan bldup.
Dengan umur harapan hidup yang lebih panjang dalam. keadaan s~ha~
berarti kita boleh lebih lama menikmati karunia Tuhan dan leblh lama menJadl
K

,

manusia berdaya guna.
Sekian dan semoga sukses.
UNGKAPAN RASA SYUKUR DAN TERIMA KASIH.
Pada akhir pidato saya, perkenankanlah saya untuk sekali lag~
r kepada Tuhan yang telah berkenan memberkatl
mengungkapkan rasa sy uku
.
.
cara pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar.
klta semua sehlngga a
. '
'k penghargaan dan terima kaslh kepada Pemenntah
Saya sam pal an
.
. ang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk
Repubhk IndoneSia Y
menduduki jabatan Guru Besar dalam IImu Faal.
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Kepada Saudara Rektor, Ketua Senat Universitas Airlangga Prof.dr.H.
Soedarto. DTM&H. Ph.D•• beserta seluruhAnggota Senat Universitas Airlangga,
Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Dr.dr. H.S.M. Wiyadi. Sp.THT, Mantan
Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof.Dr.dr. Askandar Tjokroprawiro dan
seluruh Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah
menyetujui pengusulan saya serta menerima saya dalam Iingkungan saudara,
saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga. Kepada
almarhum dr. Moedjono, mantan Kepala Laboratorium IImu Faal dan banyak
teman-teman yang telah mendorong saya untuk mengajukan usulan kenaikan
jabatan menjadi Guru Besar, saya ucapkan banyak terima kasih.
Pada kesempatan yalig berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih
yang setulus-tulusnya kepada semua guru-guru saya yang telah mendidik dan
mengajar say a pada beberapa jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Rakyat,
SMP dan SMA di Semarang, Fakultas Kedokteran Unair di Surabaya, dan
Faculty of Science, Mahidol University di Bangkok, Thailand. Khusus kepada
kedua Promotor saya, Prof.Dr. R.A. Huggins dan Prof.Dr. E.L. Smith dari
Baylor University, USA yang diperbantukan kepada Mahidol University oleh
Rockefeller Foundation, say a sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas
bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan program Ph.D. saya dalam
waktu 3 tahun.
Terima kasih yang sebesar-besarnyajuga saya sampaikan kepada seluruh
anggota Panitia Pengukuhan yang diketuai oleh dr.H. Choesnan Effendi, dan
banyak pihak yang ikut berpartisipasi sehingga upacara ini dapat berlangsung
dengan sukses.
Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga dan rasa syukur yang dalam
ingin saya sampaikan kepada almarhum orang tua say a yang telah memungkinkan saya menempuh jenjang pendidikan di sekolah-sekolah yang baik.
Akhirnya terima kasih disertai rasa kasih sayang saya sampaikan kepada
isteri saya tercinta, Oily Daryantl Krlsna, yang telah bersedia hidup
berdampingan secara damai selama 34 tahun, sehingga dikaruniai 3 orang anak:
- Rebekah
-Arwadl
- Katharina

RIWAYATHIDUP
Nama
Tempat dan tanggallahir
Agama
NIP I Pangkatl Golongan
Istri
Anak

Jabatan

Martin Setiabudi.
Semarang, 31 Mei 1938.
Kristen
130246650/Pembina Utama MadyalGol.IV/c
Oily D. Krisna
1. dr. Rebekah J. Setiabudi, MS.
2. Arwadi J. Setiabudi, BSc., MSc.
3. Katharina P. Setiabudi, SE.
* Guru BesarTetap dalam IImu Faal
Fakultas Kedokteran Unair.
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* Ketua Program Studi IImu Kesehatan
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Rlwayat Pendldikan :
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1974.
- BrevetAhli IImu Faal, Fakultas Kedokteran Unair, 1974.
Riwayat Pekerjaan :
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Organisasi :
- Pengurus Bakom PKB Tingkat I Jawa Timur, 1981 - 1998.
- Pengurus Oaerah PMI Jawa Timur, 1986 -1991.
- Pengurus IKOMA Fakultas Kedo~t~ran Unair, 1988 -1994.
- Pengurus Koperasi Pegawai Negeri FK Unair, 1988 -1998.
- Pengurus OPO Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)
Jawa Timur, 1985 - 1998.
- Pengurus Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (FKKI), 1996-1998.
Keanggotaan Organlsasl Profesl :
- Anggota Ikatan Ookter Indonesia (101).
- Anggota Ikatan Ahli IImu Faallndonesia (IAIFI).
- Anggota International Union of Physiological Sciencens (IUPS).
- Anggota Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI).
- Anggota New York Academy of Scinces.
Kegiatan Umiatl :
- Mengikuti Kongres Seminar NasionallAIFI sejak 1971.
- Mengikuti International Congress IUPS :
* 1977 di Paris.
* 1983 di Sidney.
* 1986 di Vancouver.
* 1989 di Helsinki.
* 1990 di New Delhi.
* 1993 di Glasgow.
* 1997 di St. Peter Burg.
Publlkasl:
30
- Nasional
- Intemasional: 6
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