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· ..... Allah akan mengangkat 
derajat orang-orang yang 

beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. 

( AL Qur'an, Surat 58, ayat 11 ) 

Barang siapa berbuat baik 
bagaimanapun kecilnya, akan 

merasakan basilnya dan sebalilaiya 
barang siapa yang berbuat kejelekan 

bagaimanapun kecilnya, 
Allah akan menunjukkan basilnya. 

(Al Qur'an, SUral 99, Ayat 7-8) 

Sebaik-baik manusia ialah 
mereka yang paling berguna 

terbadap manusia. 

(A l Hadist) 
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Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. 

Yang terhormat, Saudara Ketua dan anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 

Saudara Rektor Universitas Airlangga, 

Saudara Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 

Saudara-saudara anggota Senat, 

Pimpinan Fakultas dan Lembaga di Lingkungan Universitas Airlangga, 

Saudara Direktur RSUD.Dr.Soetomo, 

Para teman sejawat dan Segenap Civitas Akademika Universitas Airlangga, 

Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. 

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah saya mengawali pidato 
peresmian penerimaan jabatan Guru Besar saya dengan memanjatkan puji syukur 
kehadirat Allah swr, yang telah melimpahkan rakhmat dan karuniaNya kepada kita 
semua: sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama didalam 
rapat terbuka senat dengan acara peresmian penerimaan jabatan saya, sebagai Guru Besar 
dalam mata pelajaran Ibnu Penyakit Telinga, HidWlg dan Tenggorok pada Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga dalam keadaan sehat wal'afiat. 

Kepada saudara Rektor, Ketua Senat Universitas Airlangga, saya sampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya Wltuk 
menyampaikan pidato penerimaan jabatan ini . 

Judul pidato yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah : 

KURANG PENDENGARAN DAN PERMASALAHANNY A 

PENDAHULUAN 

Pendengaran adalah indera yang sangat diperlukan dalam komunikasi antar manusia, yaitu 
dalam bentuk percakapan. . 
Melalui percakapan kita dapat menyampaikan pesan dan menanggapi kehendak orang 
lain, hubWlgan timbal balik dengan orang lain inilah yang mendasari kehidupan sosial. 
Hubungan melalui percakapan ini kemudian melahirkan bahasa. Dengan bahasa inilah 
seseorang anggota masyarakat dapat bergaul seharl-hari, dapat memindahkan 
pengetahuan dan yang terpenting, iatah dapat bekerja balk dalam mencari nafkah. 

Pendengaran memungkinkan manusia berfikir. SeSWlgguhnya seseorang berfikir dengan 
jalan membentuk kata-kata dalam fikirannya. Dan ia tidak dapat membentuk kata-kata jika 
ia tidak pemah mendengarnya karena telinganya tuli, dan akibatnya seseorang menjadi . 

5 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR KURANG PENDENGARAN DAN PERMASALAHANNYA M.S. WIYADI



bisu. Kita dapat mendengar jantun be d b 
darah kita. Jika seseorang sekon

g 
n
r _~o~r, pemafa~n;. da~~ mengalir dalam pembuluh 

bunyi-bunyi itu Iagi; ia akan mera:' ti~ak tX°ng m~nJadl tuli, la tidak dapat mendengar 
dapat menimbulkan ingin bunuh d' . dup lag!. Kadang-kadang perasaan demikian m. 

Hidup seseorang yang tuti atau kuran 
Tetapi berlainan dari kesunyian 9 ~.nde.ngaran yang berat adalah dalam kesunyian . 
kes~yian alam, jauh dari keributan:~t d lca.n manusia modem zaman sekarang, yaitu 
musik keras dan sebagainya Supaya d t

urua ~odem penuh dengan bising motor, mesin, 
t d ,apa merukmati Ia . 
er engar burung-burung berkicau . . a m sePI dan tenang, elimana hanya 

. d ' angm 5epo1-5epoi ata b " . 
Juga erap kaki kuda yang tidak eliganti oleh d u. unYl aIr mengatir dalam sungaJ, 

eru kendaraan bermotor . 

Pendengaran juga menempati kedudukan . 
pendengaran yang taJ'am dan la'I ' pentmg dalam bidang seni. Dengan 

. ka me UJ kelembut 
mencJPta n musik, yang merupakan bahasa an perasaannya, seseorang dapat 
pendengamya . tanpa kata yang mampu mengusik emosi 

Bagaimana dengan seseorang anak a 
seka1i? y ng kurang pendengaran atau tuli sarna 

Anak yang Iahir d 
n engan pendengaran tidak no 

ya gdsangat berbeda dengan anak yang lah' rm
h 

al atau tuti, akan mengalami pertumbuhan 
men engar SUar ta Jr se at Sang b . d Ia 
men ha " a a u bunyi eli sekeUUn n '. . aYl a m ranjangnya tidak akan 
kese~a mpJr~nya .. KaIau ibu hilang dari p~ ~. DJa tidak dapat mendengar ibu yang 
berpen;' se ab Ja tidak dapat mendenga; an~n~, ia merasa ditinggalkan dalarn 
tidakme~ngaran. normal akan mencari hUbu apa h Jbunya masih di dekatnya. Anak 
fahaman ~~~hUl k~mungkinan ini, sehinggaj:~n dengan orang sekitamya. Si anak tuti 
pengertian d ra dla ~engan lingkungannya ~ sudah besar akan sering timbul kesalah-

engan sekitarnya . ' rena memang tidak ada kontak dan 

Bagaimana pe 
rasaan seorang d 

eWasa yang tuli ? 
Seseorang yang cacad 
sebagainya akan m ,.umparnanya seorang buta seo 
kalau cacad itu tid;nlmbulkan rasa kasihan pada rang Pincang, seorang bungkuk dan 
menimbulkan rasa ka t~mPak, seperti orang gagap orang yang meUhatnya. Lain haInya 
bahan tertaw~an . Ada

s 
an, rnaIahan mereka serin atau orang yang tuti. Mereka tidak 

. ratusan !elucon yang elibua 9 menyebabkan jadi cemohan. atau 
Sampal sekarang para pelawak' t tentang mereka ini. 
mernang lucu dan men . rnasJh saja sUka men' _ . 
tidak dapat membaya g~likan hati kita. Masih ban ~ nlru orang gagap, orang tuti, yang 
sering menimbu!kan ~~ n P€rasaan seorang yan ya . orang yang berpendengaran baik 
tentang soaI ya eJengkelan orang lain U 9 tuti. Orang-orang tuti malah dianggap 
k ng remeh oran . mpamanya dala . 
edengaran oIeh mereka .'. 9 tuti harus men uI m p€rcakapan sehari-han 

cakap. ' InJ kadang sangat rnemt!sa~gl beberapa kati, karena tidak 
kan untuk yang eliajak bercakaP-
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Kontak dengan orang lain menjadi sulit, dan semakin berat tulinya semakin sukar 
hubungan ini. Lama kelarnaan ia akan bisa kehilangan kontak sarna sekali dengan 
masyarakat . 

KURANGPENDENGARAN 

Kurang pendengaran juga sering disebut dengan ketulian, yang dalam buku bahasa 
Inggris ditulis dengan "deafness" atau "hearing-loss". Ketulian dapat dari derajat yang 
ringan sampai yang berat. Kata "tuli" dalam buku pedornan praktis penyelenggaraan 
sekolah luar biasa Departemen P dan K diartikan sebagai kekurang pendengaran 70 dB 
atau lebih pada telinga yang terbaik. Ada pula yang mengartikan "tuli (deaf)" adalah suatu 
derajat kurang pendengaran dimana penderita tidak dapat berkomunikasi dengan 
Iingkungannya, baik dengan mernakai A1at Pembantu Mendengar (APM) maupun tidak 
memakai. 

Dalam tulisan in! istilah "kurang pendengaran", "ketulian" dan "tuli" mempunyai arti 
yang hampir sarna . . 

PERMASALAHANNY A 

Seperti apa yang telah dirumuskan pada Seminar Ketulian yang diselenggarakan 
Perhimpunan Ahli Telinga, Hidung dan Tenggorok Indonesia (PERHATI) di Surabaya 
pada tanggal 13 Juli 1985, setelah membahas makalah-makalah yang diberikan oleh 
unsur-unsur Dokter Ahli THT, SLB/B, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja 
(Hiperkes), PSikolog dan Pusat Penetitian lingkungan Lembaga Penetitian Universitas 
Airlangga elisimpulkan bahwa permasalahan Kurang Pendengaran (Ketutian) dan 
penanggulangannya di Indonesia mencakup aspek yang luas yaitu aspek medis, sosiaI, 
lingkungan , pendidikan dan psikoIogis. 

I. Aspek Medis : 

a. Belum adanya angka prevalensi ketulian dalam rnasyarakat Indonesia, kecuali 
data yang ada pada beberapa rumah sakit besar. 

b. HasH penetitlan di beberapa industri di Indonesia menunjukkan kenaikan jumlah 
ketulian, demikian pula dengan penderita radang telinga tengah kronik, ketulian 
akibat trauma (terutama Lalu lintas), penyakit kardiovaskuIer, metabolik, cacat 
bawaan dan proses ketuaan mulai perlu diperhatikan. 

c. Penanggulangan ketutian baik dalam bidang promosi, prevensi, kurasi maupun 
rehabititasi masih memerlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan 
merata. 

2. Aspek Sosial : 

Masih dirasakan kurangnya pengertian masyarakat terhadap penderita tuna rungu, 
antara lain kesempatan bergaul, dan memperoleh pekerjaan serta pendidikan. 
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3. Aspek Lingkungan : 

a. Ungkungan ( baik Jingkungan kerja maupun Jingkungan hldup disekitar beberapa 
Industri yang menlmbulkan kebislngan ) yang telah diteliti temyata cenderung 
menunjukkan dampak penurunan daya dengar, yang memerlukan perhatian. 

b. Aspek perundang-undangan di Jingkungan industri telah diatur oleh DEPNAKER 
meski belum lengkap, tetapi di Jingkungan hidup sekitar Industri belum ada. 

4. Aspek Pendidikan : 

a. Pendidikan anak tuna rungu di Indonesia masih belum merata dl semua kota. 

b. Pendidlkan belum dlmulai sedini mungkin, karena kurangnya pengertian 
masyarakat dan kurangnya sarana pendidikan dini. 

c. Program Komunikasl Total anak tuna rungu di beberapa negara maju sangat 
menguntungkan hasil pendidikan, sedang di Indonesia belum memungkinkan, 
karena antara lain belum tersedianya .. Guru mahir Komunikasi Total". 

5. Aspek PSikologis : 

a. Pengaruh sikap Jingkungan ( orang tua, adat, kebiasaan ) terhadap ketulian yang 
posltif, dapat berakibat negatif pada perkembangan kepribadian terutama blla 
terjadl pada masa perkembangan ( anak-anak ). ' 

b. Bila terjadl ketulian pada usia lebih dewasa, maka pada yang bersangkutan dapat 
berakibat: 

- Rendah diri , sehingga perlu konsuItasl pslkologlk. 

- TIdak berakibat apa-apa, bila yang bersangkutan dapat menerima kenyataan 
tsb. 

PERMAS~ KURANG PENDENGARAN DAHl ASPEK MEDIS 

DERAJAT ATAU BERAT RINGANNYA KURANG PENDENGARAN : 

Menurut J(~sukarannya berkomunikasi, dapat dibagl sbb : 

1. Ketulia.. ringan ("mUd hearing loss") . penderita kura 
yang kurang normal mlsaln . ng menangkap percakapan 
agak berisik, Alat Pemba: ~n~capan yang Iemah atau dalam Jingkungan yang 
kemam):Xlan komunikasi. en engar (APM) sangat menolong memullhkan 

2. Ketulian sedang ("moderate hearin loss" 
• menangkap percakapan sehari-hari 9 ) : penderita mengalami kesukaran 

dapat memperbaiki komunikasl teta' sel harushingga pergau1annya mulai terganggu. APM 
,p disertai latihan. 
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3. Ketulian berat ("severe hearing loss") : penderita hanya dapat mendengar suara 
keras dan harus berjarak dekat. Karena tidak menangkap arti kata yang d1ucapkan 
orang kepadanya, maka komunikasi dibantu dengan isyarat lain. 

4. Ketulian total ("profoundly deaf") : penderita benar-benar memerlukan 
pertolongan khusus untuk berkomunikaSi . 

Dalam audiologi atau ilmu pendengaran, derajat ketulian telah dibakukan oleh 1.5.0. 
("International Standardization Organization") pada tahun 1964, yaitu dengan ukuran 
berapa decibel (dB) rata-rata frekwensi 500, 1000 dan 2000 Hz keh1langan pendengaran 
dari sebuah teJinga dibanding telinga normal., 

TABEL 1. DERAJAT KE11JUAN MENURUT 1.5.0, 1964 

Derajat ketulian 

Pendengaran normal 
Ketulian ringan 
Ketulian sedang 
Ketulian sedang-berat 
Ketulian berat 
Ketulian total 

Kehilangan pendengaran dalam satuan dB 

-10 - 26 dB 
27-40dB 
41- 55 dB 
56-70 dB 
71-,90 dB 
91 dB atau lebih 

lPermasalahan kurang pendengaran dart aspek medis dapat kaml sederhanakan 
dengan masalah prevalensi, masalah etiologl, masalah terapi atau pengobatannya dan 
masalah prevensl. Masalah-masalah dlatas akan lebih jelas lag! bila kita melihat data-data 
kurang pendengaran yang ada di Indonesia seperti yang akan kami sampalkan d1bawah Inl 

DATA KURANG PENDENGARAN DlINDO~1A 

SURVEY : 

Hendarto Hendarmin dalam tabun 1995, dalam suatu survey dI tiga provinsl Sumatra 
Selatan, Sulawesi Selatan danJawa Tengah bersama-sama dengan bagian Mata dari 8.378 
penduduk didapat 24,59 % dengan problem Telinga, 5,94 % problem pendengaran, 3,70 
% dengan OMP kronis dan 0,17 dengan tuIi. 

PENYEBAB KETUUAN DI R.S. UMUM UJUNG PANDANG TAHUN 1984 

Penyebab ketulian dl Ujung Pandang dapat dIlihat pada tabel dibawah Ini : 
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TABEL2. PENYEBAB KETUUAN DI RS. UMl}M UJUNG PANDANG 
PADA TAHUN 1984 -T 

Diagnosis Jumlah 

1. Otitis media 21 
2. Presblakusis 16 
3. Intoksikasi obat 15 4. "Sudden deafness" 10 5. Trauma kepala 6 6. Sekuele penyakit sistemlk berat 5 7. Kongenital 

3 8. Otosklerosis 2 9. Virus parotitis epidemika 1 10. Tldakjelas 
12 

Jumlah 
91 

PENYEBAB KETU . 
UNDIP/RSDK S~~"'~GADA SUB UNIT AUDIOLOGI LABjUPF TIIT FK 

&.O.annt"U~ T AHUN 1985 

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini ; 

TABEL3. 
PENYEBAB KETUUAN AUDIOLOGI RSDK SEMARANG 1985 

Diagnosis . Jumlah telinga 
1. Tidak tahu penyebabnya 
2. Otitis Media 
3. Presb1aku1s 
4. Intoksikasl obat 
5 . Trauma kepala 
6. Tuli sebab blslng 

JumIah 

393 
235 
111 
23 
23 
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794 

DATA KURANG PENDENGARAN DI SURA8AYA 

PENYEBAB KURANG PENDEN~ 
UNAIR YANG DrrOlAK PADA TA. ..... ' PADA MAHASISWA FK DAN fKH 

~UA 1978 DAN 1979 
Dapat di1ihat pada tabel dlbawah Inl : , 
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TABEL4. PENYEBAB KURANG PENDENGARAN MAHASISWA FK DAN 
FKH UNAIR YANG DITOlAK PADA TAHUN 1978 DAN 1979 

Diagnosis 

1. OMP Kronika 
2; Tuli persepsi tidak tahu sebabnya 
3. Klinis otosklerosis 

Jumlah 

Jumlah 

5 
4 
1 
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KURANG PENDENGARAN PADA KARYAWAN RSUD. DR. SOETOMO USIA 
D1ATAS 40 TAHUN , PADA TAHUN 1994 

Dapat dillhat pada tabel dibawah ini : 

TABEL5. PENYEBAB KURANG PENDENGARAN PADA KARYAWAN 
RSUD. DR. SOETOMO PADATAHUN 1994 

Diagnosis JumIah 

1. Tuli campuran tidak tahu sebabnya (fC-TGIT) 82 
2. Tuli persepsi tidak tahu sebabnya (SNHL-TGTf) 60 
3. Tuli konduksi tidak tahu sebabnya (TK-TGTI1 40 
4. Otitis media purulenta (OMP) 19 
5. Presblakusis 13 
6. Tuli karena kebisingan 7 
7. Tuli karena trauma kepala 2 

JumIah 223 

POUTHT RSUD. DR. SOETOMOTAHUN 1995 

Pada Poli THT RSUD. Dr. Soetomo dalam tahun 1995 terdapat 32.179 penderita yang 
terdiri 20.536 penderlta baru dan 11.643 penderita lama. 

JumIah penderita Baru 10 Sesar ada 11.303 

Sepuluh besar penyakit di Poli THT RSUD.DR.Soetomo dalan tahun 1995 dapat dillhat 
pada tabel dlbawah Inl : 

11 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR KURANG PENDENGARAN DAN PERMASALAHANNYA M.S. WIYADI



TABEL6. SEPln.UH BESAR PENYAKIT 01 POU THT TAHUN 1995 

Penyakit Jumlah 96PendBaru %Dx lOBS 
(20.536) (11.303) 

1. Serumen 2.135 10,4 18,9 
2. OMPAkuta 1.553 7,6 13,7 
3. Otitis Eksterna 1.471 7,2 13,0 
4. Rinitis Akuta 1.352 6,6 12,0 
5. Farlngitis Kronika 1.321 6,4 11,7 
6. OMPKronika 842 4,1 7,4 
7. 0.klusio Tubae 842 4,1 7,4 
8. Furunkel MAE 720 3,5 6,4 
9. Faringitis Akuta 644 3,1 5,7 

10. Sinusitis Maksilaris 423 2,0 3,8 

Jumlah . 11.303 55,0% 100,096 

Diagnosis penyakit Telinga, yang terdiri dari Serumen, OMP Akuta, Otitis Ekstema, OMP 
Kronika, Oklusio Tubae dan Furunkel MAE adalah 36,9 96 Diagnosis penyakit baru atau 
66,896 dari Sepuluh Besar Penyakit di Poli THT. . 
OMP AkUta ~ OMP Kronika adalah 11,7 % diagnosis penyakit baru atau 21,1% 
diagnOsis Sepuluh Besar Penyakit di Poli THT. 

POU AUDIOLOGI nrr RSUD. DR. SOETOMO 

Pada tahun 1995 Jumlah penderita ada 3578, yang baru 3172. / 

\ Penderita yang datang di Poli Audiologi men.ipakan 11,1 96 penderita yang datang di 
PolikIinik THT. . 

. , 
Penderita baru di Poll Audiologi merupakan 15,496 penderita baru dart Poliklinik THT. 

Penderita Poli Audiologi dalam tabun 1993 sid 1995 (tiga tabun ) ada 11.398, penderita 
baru ada 10.195. 

Dari penderita baru Ini ada tiga besar diagnoSis: 

1. Nihil ada ~710, biasanya penderita tes pendengaran untuk masuk jadi pegawai, balk 
swasta atau negeri, atau memang dart keluhan penderita kurang pendengaran atau ada 
tinitus kemudian audiogram adalah nihU. 

2. DIagnosis yang tidak bisa digolongkan diagnosis tertentu (TGTT), ada 3787 terdiri ; 

- Tuli persepsi TGTT ada 1543 (SNHL-TGTr) 

- TuB campuran TGTT ada 1203 (TC-TGTr) 

- Tub konduksi TGTT ada 1041 (TK-TGTr) 

3. Dengan diagnosis yang jelas ada 3698 
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PENYEBAB KURANG PENDENGARAN· DENGAN DIAGNOSIS YANG JElAS 
SEBAGAI BERIKlIT : 

Dapat dilihat pada tabel dibawah Ini : 

TABEL 7. DIAGNOSIS YANG JELAS SEBAGAI PENYEBAB KURANG 
PENDENGARAN DI AUDIOLOGI THT 
RSUD. DR. SOETOMO TAHUN 1993-1995. 

Diagnosis Jumlah 96DxBaru 96 DxJelas 
(10.195) (3698) 

1. OMPK 
OMPK Benigna 831 8,2 22,5 
OMPK Maligna 543 5,3 14,7 
OM Serosa 116 1,1 3,1 
OM Adisifa 39 0,4 1,1 
SekueleOMP 38 ·0,4 1,1 

OMPA 
OMPA 11 0,1 0,3 
Oklusio Tubae 146 1,4 3,9 

----------------
1724 16,9 46,7 

2. "DeafMute" 741 .7,2 20,0 
"Delayed Speech" 252 2,4 6,8 

3. Presbiakusis 337 3,3 9,1 
4. Trauma Bislng 289 2,8 7,8 

5. Trauma Kepala 160 .1,7 4,3 

6. Vertigo 87 0,9 2,4 
3 0,0 0,1 Peny.Meniere 

77 0,8 2,1 7. Tun Mendadak 
8. Tub Heriditer 24 0,3 0,6 

9. Otosklerosis 4 0,0 0,1 

3698 36,3 100,0 

Pada seksiAudiologi dalam tabun 1993 sd 1995 dilakukan pemasangan "HearingAld" atau 
APM ( A1at Pembantu Mendengar ) sebanyak 498. 
Dilakukan Kalon Tes sebanyak 90 kali. 
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OPERASI TEUNGA PADA PENDERITA OMP KROMKA 
DI UPF THT RSUD. DR. SOETOMO . 

Din~ar Operasi THT dalam tahun 1993 sid 1995 dilakukan operasi telinga pada 
pe enta OMP Kronika , jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

TABEL 8. OPERASI TEUNGA TAHUN 1993 SID 1995 DI 
THT RSUD.DR. SOETOMO SURABAYA 

Jenis Operasi Jumlah pada Tahun 
1993 1994 1995 

Radikal Mastoldektomi 89 
Radikal Plus 

78 45 

Radikal Modifikasl 
27 46 42 

Atiko AntrotOmi 
5 19 19 

Timpano MastoidektOmi 
16 8 20 

Timpanoplasti . 67 56 41 

Pasang Gromet 
12 0 10 

Abses Retroaurikularis 
2 2 3 

Komplikasi Intrakranial 
40 37 13 

PareseN.VII 
9 4 6 

Lablrintitis 
9 2 0 

Mlringop/astl 3 5 0 

Dekompresi N.W 
.27 12 15 

2 0 0 
Jumiah 

308 269 214 

nm PERMASAl.AHAN ASPEJ( MEDIS 

Jumlah 

212 
115 
43 
44 

164 
22 

7 
90 
19 
11 
8 

54 
2 

791 

Setelah mehhat data yang kami sampaikan dlatas 
yang kita hadapi dan penyebab yang diketah demasalah penyebab kurang pendengaran 
1 ","w_ Ui ngan jelas laIah . 

• vUWj Media Purulenta . 

2. "Deaf mute", bisu tuIi atau Tuna Rungu Wicara 

3. Tuli karena kebisingan 

4. TuB karena trauma kepaJa 

5. Tuli karena usia lanjut atau presbiakusls 

6. Tuli karena sumbatan serumen . 

Disamplng penyebab-penyebab yang jaran 
juga masaIah besar. . g, justru penyebab yang tidak diketahUi adalah 
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OTITIS MEDIA PURULENTA (OMP) 

Data tahun 1984 yang dibacakan pada Seminar Ketulian di Su~baya tahun 1985, di 
pelayanan kesehatan di Jawa Timur yaltu di Poli THT Malang, Jember, Blitar dan Kediri 
penyebab ketulian yang paling atas adalah sebab OMP. Data dari Puskesmas Bungah 
Gresik, Jatirogo Tuban dan 12 Puskesmas Padtan penyebab ketulian yang paling atas juga 
OMP. 

Juga OMP sebagai penyebab ketulian pertama pada RS Umum Ujung Pandang dalam 
tahun 1984. 

Sedangkan penyebab ketullan di Audiologi THT RSUD. Dr. Soetomo Surabaya tahun 
1974 sd 1976, tahun 1984, di Sub unit Audiologi THT RS Dr.Karyadi Semarang tahun 
1985 OMP sebagai penyebab ketullan nomer dua, sebab penyebab ketulian yang tidak jelas 
diikutkan, yaitu Tull persepsi (sensori-neural), Tull konduksi dan Tuli campuran yang tidak 
bisa digolongkan diagnosis tertentu (TGlT). 

Pada penyebab ketulian di Seksi Audiologi nIT RSUD. Dr. Soetomo tahun 1993-1995 
OMP juga paling atas sebagai penyebab ketulian dengan diagnosis yang jelas. 
Calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Hewan Unair, 10 orang 
yang ditolak 5 diantaranya sebab OMP. 

Urutan nomer dua juga terjadi pada pemeriksaan pendengaran karyawan RSUD. Dr. 
Soetomo pada tahun 1994, dimana angkanya 1,6 % dan seluruh karyawan yang diperiksa. 

Di Semampir Surabaya, Sunaryadi dan Wisnubroto mendapatkan angka kurang Iebih 10 
% dari penduduk yang diperiksa menderita OMP dan di Sumberpucung Malang 
mendapatkan angka 3,15 % dari penduduk masih aktif menderita OMP dan 8,85 % 
penduduk pemah sakit OMP. 

Angka pada karyawan RSUD.Dr.Soetomo lebih rendah yaltu 1,6 % karena tingkat 
pendidikan dan kesehatan yang Iebih tinggl. 
Dindy Samladi dkk dari Bandung, melihat bahwa insidens OMP ditengah masyarakat 
Indonesia masih sangat tinggi dengan kemungkinan disertai gangguan pendengaran dari 
yang ringan sampal dengan yang berat menyimpulkan hal-hal yang mungkin sebagai 
penyebabnJa adalah sbb : • 

l. Faktor iklim dan kelembaban yang menyebabkan "risk of infection" untuk terjadinya 
penyakit radang, khususnya peradangan saluran pernafasan baglan atas. 

2. Faktor soslo-ekonoml yang mengakibatkan penderlta tldak mampu berobat 
sebagaimana mestinya. 

3. Faktor tlngkat pendidikan dan pengetahuan yang masih kwang sehingga penderita 
enggan berobat. 

4. Faktor kurangnya fasilitas untuk memberantas serta eradikasi penyakit radang telinga 
baglan tengah. 
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Menglngat t1ndakan operatif rnaupm penggunaan APM sebagai rehabilitasi ketulian yang 
disebabkan OMP merupakan hal yang beayanya cukup tinggi, sehingga kurang terjangkau 
masyarakat luas, maka yang lebih utama adalah penemuan atau diagnosis OMP sedini 
mungkin dan penanggulangannya juga sedini mungkin. 

OMP dinegara yang maju (di Barat) sebelum Perang Dunia ke II sebagai penyebab utama 
ketutian. Tetapi sesudah muncul obat-obat jenis antibiotika serta pengobatan dalam 
stadium dini, maka lambat laun menghilang dari ruangan rumah sakit. 
Dikalangan masyarakat masih ada OMP Akuta tetapi ini cepat disembuhkan berkat 
banyaknya dan murahnya harga antibiotika, banyaknya tenaga dokter dan tingginya 
kesadaran masyarakat akan kesehatannya, disamping "ekonomi yang kuat". 

Pada tahun 1975 datang 1468 OMP Kronika pada Poti THT RSUD. Dr. Soetomo, saat 
itu Prof. Zaman mengatakan kalau separoh saja merupakan calon kuat operasi mastoid, 
maka buat menolong orang-orang itu, dengan kapasitas operasi saat itu, di Surabaya harus 
didrikan lagi 10 RSUD. Tahun 1995datang 842penderita OMP Kronika dengan kapasitas 
operasi 214, jadi perlu 4 RSUD, kesimpulannya peneyelesaian OMP Kronika dengan 
mastoiditisnya harus dicari diluar Rumah sakit. 

Pencegahannya : 

Bayi yang pilek atau mendapat infeksi saluran nafas bagian atas harus segera diobati. 

- Pada anak-anak dan orang dewasa dengan infeksi saluran nafas bagian atas juga harus 
segera diobati. 

TUNA RUNGU TUNA WIeARA , BISU TUU ("DEAF MUTE") 

Di se~i Audiologi THT ~SUD. Dr. Soetomo pada tahun 1974 sd 1976 sebagai penyebab 
ketulian n?mer 4 dengan Jumlah 361 penderita, pada tahun 1984 sebagai penyebab nomer 
3 dengan JUffilah hanya satu tahun 236 penderita, dan pada tahun 1983 sid 1985 sebagai 
penyebab nomer 2, den~an jumlah 741 penderita, agaknya memang ada peningkatan dart 
tahun- ketahun, mungkin karena kesadaran masyarakat yang naik atau diagnosis dini dan 
cara diagnosis yang lebih baik. 

Identi~i dini kurang pendengaran dapat dimulai pada bayi baru Iah;r. Kecurigaan 
kemungkinan kurang pendengaran bila terdapat : ..... 

1. Riwayat gangguan pendengaran pada masa kanak-kanak dalam keluarga . 

2. Si ibu:e~galami inf~ksi waktu hamil, toksoplasmosis, rubela, morbili, penyakit virus 
yang m an penya t-penyakit kronis seperti tbc, diabetes metitus dU. 

3 . ~elainan bawaan ~g ~engenai kepala dan leher, misalnya kelainan morpologis dart 
pmna, malforrnasl kranlo fasial 

4 . Bayi berat badan lahir rendah , kurang dari 1500 gr 

5. Hiperoilirubinemia 
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6. Meningitis dan 

7. Asfiksia berat 

Anak lahir tuti atau tuli sebelum dapat berbicara, pasti perkembangan bahasa dan bicaranya 
tidak dapat terjadi, me ski demikian masih dapat dididik secara khusus, tetapi tentu akan 
memerlukan waktu dan biaya yang ban yak, lagi pula kesabaran dari pendidiknya sangat 
diperlukan. Pendidikan khusus ini dapat dilaksanakan di sekolah, di keluarga ataupun 
dimasyarakat seketitingnya. 

Anak lahir tuti dan tuli sebelum dapat berbicara perlu segera diketahui agar dengan segera 
pula mendapat pendidikan khusus. Patut dicurigai anak tuti, apabila anak tersebut : 

1. Tidak ada tanggapan terhadap suara sekitarnya terutama suara ibunya. 

2. Tidak terkejut ataupun menoleh ke sumber suara, meskipun suara tersebut cukup keras. 

3 . Tidak menunjukkan adanya ekspresi pada wajahnya. 

4 . Gangguan perkembangan berbahasa dan berbicara yang tidak sesuai dengan usianya. 

Bila seorang anak menunjukkan gejala-gejala seperti tersebut diatas maka perlu segera 
diperiksakan ke ahlinya untuk mendapatkan kepastian. Makin dini anak itu diketahui, maka 
makin cepat dapat diberi pendidikan khusus, agar segera dapat mengembangkan bahasa 
dan bicara melalui pendidikan khusus. 

Pencegahannya : 

Apabila ada faktor genetik atau keturunan, jangan punya anak,atau periksa anatisis 

kromosom. 

Pada waktu prenatal (dalam kandungan); 

Periksakan waktu hamil secara teratur. 

Minum obat waktu hamil sebaiknya selalu dibawah pengawasan dokter. 

Periksakanlah segera bila ada tanda-tanda keracunan kehamilan. 

Jauhilah penderita penyakit virus seperti, hepatitis infeksiosa, herpes zoster, 

varisela, morbili, parotitis epidemika. . 

Sembuhkan penyakit menahun sebelum hamil, seperti diabetes melitus, nefritis, 

hipotiroidism. 

Pada waktu perinatal (waktu lahir); 

Agar tidak terjadi trauma kelahiran pertolongan kelahiran harus dilakukan 

ahtinya dan dilakukan dengan sabar. 

Tempat bersalin yang memadai agar tidak terjadi anoksia . 
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TUU KARENA KEBISINGAN 

Sumber kebislngan yang dapat menyebabkan kurang pendengarane berada dimana
mana, balk eli rumah tangga misalnya mesln cud pakaian, mesln cud pirlng, alat pengerlng 
rambut, alat pendingln AC, tidak ketinggalan malnan elektronik dari anak-anak banyak 
seka1i ditemui, juga pada Ialu Iintas jalan raya, Ialu Iintas kereta api, lalu Iintas udara, 
pembangunan gedung-gedung dan pekerjaan umum serta pada Industri. 

Industri menimbulkan masalah yang paling besar akan polusi kebislngan terutama akan 
mengenai seluruh pekerja pada Industri· tersebut yang terpapar bising pada level yang 
membahayakan, juga pada penduduk disekitar industri. 

Juga kebislngan pada Indivldu-individu tertentu misalnya pada Iatihan menembak, pekerja 
yang mengoperasikan mesln pemotong rumput, kendaraan yang ada sirenenya d11. 

Di Amerika Serikat lebih 14,7 juta penduduknya terpapar oleh bising yang mengancam 
pendengaran mereka karena pekerjaannya. Yang lain kurang lebih 13,5 juta orang 
terpapar bislng pada level berbahaya tanpa disadari yaltu dari truk, pesawat terbang, sepeda 
motor, alat stereo, pemotong rumput dan a'iat-alat dapur. 

Pada seminar Ketulian tahun i 985 dikemukakan bahwa di suatu Industri petro kimia di 
Jawa Timur dar! pemeriksaan pendengaran karyawannya 56,7 % ada ketulian yang 
disangka ada hubungannya dengan kebiSingan, da~ 39,7 % jelas kena trauma akustik. 

Pada karyawan kapal keruk 65,8 % dldapaikan ketulian yang disangka karena kebislngan, 
yang jelas kena trauma akustik ada 45,8 %. 

Pada suatu pabrik pupuk dart karyawannya yang tersangka tuli karena kebislngan ada 32,7 
% yang jelas karena trauma akustik ada 14,3 %. 

Pada karya akhir untuk mendapat ljasah keahllan THT ,dr. Rus Suheryanto pada tahun 
1994, pada penelitlannya disebuah pabrik textil di Jawa Tlmur dldapatkan 71,4 % 
karyawan yang diikutkan pada penelitlannya menderita ketulian karena kebislngan pabrik, 
dimana Intensitas kebiSlngan pada ruang pemlntalan sebesar 95 - 99 dBA. 

Dalam seminar ketulian itu juga dlkemukakan dart pemeriksaan audiometris calon 
karyawan Industri petro kimia dan telkom yang berasal dari masyarakat sudah didapatkan 
angka ketulian karena kebisingan yang cukup tingg! yaitu 33,5 % ketulian yang disangka 
karena kebislngan dan 16,9 % ketulian yang jelas karena keblslngan. 

Dart data-data diatas sudah sewajamya Idta waspada terhadap kebislngan disekitar kita dan 
eli Industri, bahwa kebislngan merupakan ancaman bagi telinga kita, karena ltu kita harus 
berusaha menghindarlnya agar telinga kita tidak menderita ketulian yang mulalnya pelan
pelan tiditk terasa, tetapi pada akhimya akan menimbulkan ketulian yang mengganggu. 
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TABEL 9. PEMAPARAN BISING YANG DIPERBOLEHKAN DAlAM SEHARI 

INTENSIT AS BUNY! 

o 
31 
51 
76 

101 

Intensitas (dB) 

90 
95 

100 
105 
110 
115 

30 dB 
50 dB 
75 dB 
100 dB 
135 dB 

Jam/hari . 

8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 

Sangat sunyi 
Sunyi 
Agakkeras 
Sangat keras 
Keras menyakitkan 

T ABEL 10. SKALA DESIBEL DAHl BEBERAPA SUMBER BUNY! 

Desibel 

o 
10 
20 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
85 
90 

100 
110 
120 

130 
150 

Sumber Bunyi 

Mula! ambang dengar 
Desir dedaunan 
Ruangan studio pemancar radio 
Suara bisik jarak 15 kaki 
Perpustakaan 
Kantor yang sunyi, kamar tidur 
Ruang tamu 
"Ught auto traffic" jarak 100 kald 
Suara konversasi 
'Vacuum cleaner",Suara TV,"free way traffIc" 
"Hair dryer", mesln cud pakaian 
"Heavy street traffic" jarak 15 kaki 
Sepeda motor jarak 25 kaki, truk berat jarak 50 kaki 
Truk sampah, pesawat jet terbang ketinggian 1000 kald 
Band musik "Rock" 
K1akson mobil jarak 3 kaki, pesawat jet "take off' jarak 
200 kald, diskotik 
Bunyi slrene serangan udara 
Mesin pesawat jet "take off' 
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TABEL 11. BISINGALAT-ALAT Dl RUMAHTANGGA 

Sumber Bunyi 

l.emarl es 
Kipas angin 
Pengering pakaian 
Mesin cuei pakaian 
Mesin cud pIring 
Pengering rambut 
'Vacuwn cleaner" 
Mesin Jahit 
"Electric shaver" 
"Grinder" 
Stereo 

Intensitas (dB) 

40 
38 - 70 
55 
47 - 78 
54 - 85 
59 - 80 
62 - 85 
64 - 74 
75 
67 - 93 

120 

Yang mempengaruhi terjadinyatuli karena keblSingan pada'seseorang lalah : 
- FrekuensI yang tlnggl dart blsing 

- IntensItas yang Unggl dart blsing 

- Waktu yang lama berada pada keblsingan 

- Kepekaan Individuil 

Pencegahannya : 

- Pakai tutup telinga pada tempat yang bislng. 

- Untuk dI Industri ikutI perlindungan blsln 
tata cara medIs teknis." 9 menlU'Ut undang-undang dan menurut 

11JU KARENA TRAUMA KEPAlA 

Kemajuan dI bidang transportasl terutama an kut 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tra 9 an, darat akan banyak menlmbulkan 
!engkorak mengiris telinga daIam atau Iablrin u:n kepala, Bila garls keretakan tulang 
~. Karena Itu penggunaan heJm menyebabkan ketuIian yang tldak 

adaJah cara yang tepat untuk menghin~~=~gI parapengen~ara sepeda motor 

KetuIian karena trauma kepala pada Seksi Audio i 
sd 1976 adaJah 396 sebagal penyebab ketuIian log THTRSUD.Dr.Soetomotahun 1974 
menjadI 4,3 96 dart penyebab ketulian. ' pada tahun 1993 sd 1995 menlngkat 

Sedans pada karyawan RSUD Dr Soeto' , ' 
1994 terdapat 0,2 96 tuIi ~na ~auma m=~tas40tahun yang dIperiksa pada tahun 

20 

Pencegahannya : 

- Berhatl-hatl naik kendaraan dan jangan terlalu cepat, pakailah helm waktu naik 
sepeda motor. 

TULI KARENA USIA LANJUT ATAU PRESBIAKUSIS 

Pada abad sekarang ini, dImana bidang kesehcitan berkembang dengan pesat, maka banyak 
penyakit dan angka kematlan dapat ditekan, menyebabkan jumlah populasi orang usia 
lanjut makin bertambah. Orang-orang usia Ianjut akan menghadaplbanyakmasalah karena 
keadaan organ-organ tubuhnya mengalami proses degenerasi, termasuk pada fungsi 
pendengarannya. 

Presbiakusis sebenamya bukan penyakit, tetapi suatu proses fiSiologis karena ketuaan yang 
mengakibatkan pendengaran menurun pelan-pelan tapt pastl. Sesungguhnyaproses ini 
sudah dimulai sejak umur 25 tahun, tetapl baru terlihat nyata setelah berumur 65 tahun 
keatas. Kadang-kadang terlihat pada umur 40 tahun disebut presblakusls prekoks. 

Perubahan fisiologis pada fungsi pendengaran ini , akan mengganggu seseorang dalam 
berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Walaupun presbiakusls merupakan proses fisiologls, namun cepatnya gejala yang tampak 
pada seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor Jingkungan sepertl kebisingan, 
obat-obatan, kolesterol yang tinggi, penyakit sistemik dan stres mtsalnya sakit berat atau 
setelah mendapat narkose umum. 

Beberapa penelitian di Amerika Serlkat 10 sampat dengan 25 96 dar! populasi berusia 65 
hingga 74 tahun mengalami gangguan pendengaran, tidak ada perbedaan antara lakI-Iaki 
dan wanita. Dan pada populasi berusla 75 tahun keatas hampir 50 96 mengalami kurang 
pendengaran. 

Presblakusis merupakan urutan ketiga penyebab ketulian pada sub unit Audlologi THT RS. 
Dr. Karyadi Semarang pada tahun 1985, karyawan RSUD.Dr.Soetomodalam tahun 1994 
dan Seksi Audiologl THT RSUD.Dr.Soetomo tahun 1993 sd 1995. 

Dokter Rosen dar! Amerika Serikat telah menyelidiki penghldupan suatu suku bangsa 
Mabaan di Afrika, yang seolah~1ah rnasih hidup cIalam zaman batu. Mereka tidak pemah 
menggunakan gendang atau senapan. Buny! mesin frlsider yang dIpasang masih 10 kali 
lebih keras dar! yang terdengar di desa-desa mereka. Dr. Rosen memeriksa pendengaran 
dan sejumlah 500 orang Mabaan dan ditemukannya bahwa pendengaran mereka sangat 
tajam. Semua dapat mendengar suara biasa dan sejauh satu Iapangan sepak bola, berarti 
jarak k.1. 100 meter. Penemuan in! sangat berharga, demikian Dr. Rosen, sebab sekarang 
dapat diketahui betapa besarnya kapasitas telinga kita untuk menangkap suara. 
Pendengaran orang Mabaan yang sudah Ianjut umumya tldak berbeda dart yang muda. 

KesimpuIan yang dapat dlambil dart penyelidikan ini lalah bahwa antara lain blslng yang 
melipUti kita di duma modem inilah yang menyebabkan kemunduran pendengaran pada 
USIa Ianjut. 
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Pencegahannya : 

- Menghindari suara bising 

Di1t rendah lemak 

- Menghindari rokok dan alkohol 

- Menghindari stres 

- Hidup teratur 

- Penyakit selalu diobati sampai tuntas 

- Minwn dan ~ yang baik dengan 4 sehat 5 sempuma. 

TUU MENDADAK DAN lUU KARENA SUMBATAN SERUMEN 

Apabila ada ketullan yang tiba-tiba atau mendadak ki 
sensorineural yang tidak bisa diobati lagi atau ha . ta harus berfikir pada dua hal tull 
diobati dengan hasil sangat memuaskan balk ny~ karena ~batan serum~n yang dapat 
mengobatinya. . bagt pendenta maupun bagl dokter yang 

Rami menganjurkan dalam hal tuIi mendadak 
semestinya, segera diketahui apakah serumen . ini segera mendapat perawatan yang 
mendadak sensorineural rnasih ada kemun~a atau ~Il sensorineural, Sebab pada tull 
yang baru. Didapatkan hasil pengobatan n diobati dengan baik pada kasus-kasus 
dart pada penderita yang terlambat me:daang bet rarti pada pendertta yang segera ditangani 

pa pertolongan. 
Ketulian mendadak merupakan suatu "ot I . \ 
tindakan segera untuk menyelamatkan pendo oglC emerg~cy", sehingga memerlukan 

engaran. 
Tull mendadak sensorineural di R.S. Umum U 
unrtan ke 4 sebagi penyebab ketuIian. ~ng Pandang dalam tahun 1984 merupakan 

Di Seksl Audiologi THT RSUO Dr Soet . 
dia '. omo I1lerupaka 
. gnosls yang pasti dalam tahoo 1993 sd 1995 n penyebab ketullan nomer 7 dar! 

diketahul sebabnya. atau 2,1 % darl penderlta tull yang 

Sedang tuIi sebab serumen menempati 
THT RSUO. Dr. Soetomo dalam tahu~~ pertama dart penderlta yang datang ke PoD 
baru atau 18,9 % dart ~derlta sepuluh be ' merupakan 10,4 % dart semua penderita 
dlhadapi oleh barisan terdepan pela sar Poll THT. Berarti serumen inl yang akan 
Puskesmas ataupun di POIiklinik-po~ ))enyakit telinga, balk dokter umum di 
THT dengan sangat-sangat memuaska liT. Serumen ini bisa ditanggulangi oleh dokter , 
penderIta dan juga bag! doktemya. . n, 5eperti saya katakan diatas memuaskan bag! 

Penc:egahannya : 

- Segera ke dokter bila terjadi tuIi mendadak. 
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TUU YANG TIDAK BISA DlGOLONGKAN DIAGNOSIS TERTENfU (fGTr) 

Oi AudioJogi THT RSUO. Dr. Soetomo tahun 1974 sd 1976 angka untuk SNHL-TGIT 
40,4 %, TC-TGlT 14,1 %, jadi melebihi 50 % penyebab ketullan. 

Oalam tahun 1984, SNHL-TGlT angkanya 28, 1 %, TC-TGlT angkanya 21,8.% dan TK
TGrr angkanya 10,5 %, jadi juga melebihi 50 %. 

Oalam tahun 1993 sd 1995 ada 3787 penderita TGlT dari 10.195 penderita baru poll 
Audiologi THT jadi ada 37,1 %. 

Demikian apa yang terdapat di sub unit Audiologi THT RS. Dr. Karyadi Semarang hampir 
mendekati 50 %. 

Calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Hewan Unair dalam tahun 
1978 -1979 yang ditolakkarena telinganya ada 10 dan 4 diantaranya SNHL-TGlT, jadi 
ada 40 %. Pada karyawan RSUD. DR. Soetomo dart 223 yang kurang pendengarannya 
, yang tidak diketahui sebabnya ada 182, juga melebihi 50 %. 

Agaknya ketullan yang tidak diketahui sebabnYa adalah merupakan tantangan dan juga 
masalah yang besar bagi kita, baik saat ini maupun yang akan datang. 

Hal ini juga terjadi pada negara barat, seperti Arnvig mendapatkan angka 21,1 % dar! 
kasusnya yang tidak diketahui sebabnya. Harrison dan Livingstone pada tahun 1959 
mendapatkan angka 30 %. Fraser pada tahun 1964 mendapatkan angka 38 % dan 
Maran pada tahun 1966 mendapatkan angka 28 %. Jadi masalah ini juga terjadi di negara 
barat, hanya angkanya lebih rendah dari kita di Indonesia. 

Penyebab ketulian yang lain masih banyak , misalnya Meniere. intoksikasi obat-obatan, 
otoskleroris dll, tapi kasusnya sangat sedikit kita dapatkan, sehingga tidak kami bicarakan 
secara khusus. 

Demikian para hadirln yang saya muliakan, yang bisa saya kemukakan tentang "KURANG 
PENDENGARAN DAN PERMASAlAHANNYA", semoga ada manfaatnya bagl kita 
semua. 
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q!CAPAN TERIMA KASIH 

, Para hadirin yang saya muliakan, 

AkhimYd pada kesempatan yang baik inl, izinkanlah saya pertama-tama memanjatkan puji 
syukur ke hadiratAllah swr yang telah melimpahkan karunla-Nya kepada saya ~keluarga. 

Daiam kesempatan ini pula, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besamya kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang telah memberikan 
kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga. Semoga atas kepercayaan itu, saya dapat 
meiaksanakan segala tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. 

Kepada Saudara Rektor Universitas Airlangga Prof. dr. H. Bambang Rahino 
Setokusumo dan Saudara mantan Rektor Universitas AIrlangga Prof. dr. H.R. 
Soedarso Djojonegoro, sekretaris Senat Universitas Airlangga Prof. dr. H. Santoso, 
Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Dr. dr. H. Askandar Tjokroprawiro, mantan Dekan 
Fakultas Kedokteran Universitas AIrlangga Prof. dr. H.R. Soemarto, dan Prof. dr. H. 
BGN Gde Ranuh, Senat Universitas Airlangga, dan para Guru Besar Universitas 
Airlangga, saya ucapkan terima kasih atas persetujuan pengusulan serta kesediaan 
saudara-saudara menerima saya dengan tulus dalam lingkungan yang terhormat. Saya 
mohon doa restu dari saudara-saudara, agar daiam mengemban tugas sebagai Guru Besar 
dapat memajukan bidang Ihnu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorok, memajukan 
FakuItas Kedokteran serta ikut memajukan martabat A1mamater Universitas Airlangga. 

Kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo dr. M. Dikman Angsar dan mantan Direktur 
R~UD Dr .. Soetomo Prof.dr.Karyadi Wirjoatmodjo, Saya sampaikan pula ucapan 
tenma kasih, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bekerja di lingkungan 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Kepada dr. Mulyarjo Kepala Laboratorium/UPF Ihnu Penyakit Telin a Hidun dan 
Tenggorok Fakultas Kedokteran Unalr/RSUD Dr Soetomo saya sa ikang t ri gka'h takedi . , mpa ema SI a s se aannya mengusu1kan saya sebagi Guru Besar. . 

Pada k~sempatan ini pula saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besamya kepada : 

Prof. dr. H. Moh. Zaman (ahnarhum) Guru Besar dala n . 
dan Tenggorok Fakultas kedokteran Uni~rsitas Airla ~ m~ Penyakit Telinga, Hidung 
UPF Ilmu Penyakit Telinga Hidung d T ngga ra aya, mantan Kepala Lab/ 
AIrlanggalRSUD Dr Soetdmo Surab an b:g~rOk Fakultas Kedokteran Universitas 
bidang Ihnu Pen~kit Telinga Hidung adayan'T u h yak ng pertama kali memperkenaikan 

, enggoro kepada saya k di . 
saya sebagal aslsten dan staf pengajar di Lab Ilmu . ' ~mu an menenma 
Tenggorok Fakultas Kedokteran Unalr. . Penyakit Telinga, Hldung dan 

Prof. dr. Mustafa Zakir (ahnarhum) Guru Be Lu . . 
, ~r ar B1asa dalam Ihnu Penyakit 
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Telinga, Hldung dan Tenggorok Fakultas Kedokteran Universitas Airiangga, sebagal 
pendidik saya dan atas jasa beliau saya dapat memperdalam bidang Audiologi di 
Academlsch Ziekenhuls Groningen di Negeri Belanda. 

Prof. dr. H. Pangeran Siregar, Guru Besar dan mantan Kepala LablUPFIlmu Penyakit 
Telinga, Hidung dan Tenggorok Fakultas Kedokteran Unalr/RSUD Dr.Soetomo sebagal 
Pemblmbing Utama sewaktu saya mengambil Program Doktor, dan pendidik saya serta 
memberi kesempatan dan mengusulkan saya mengikuti pendidikan Program Doktor di 
Universitas Airlangga. Beliauiah pendidik saya sejak lulus merijadi dokter, mendaj:at ijasah 
keahlian, mendapat gelar Doktor bahkan sampai sekarang. 

Prof. Dr. dr. H.R. Soedijono T'trlowidardjo, Guru Besar Ihnu Penyakit Telinga, 
Hidung dan Tenggorok Fakultas Kedokteran Unair, Direktur Program Pascasarjana 
Universitas AIrlangga, sebagai pembimbing pertama sewaktu saya mengambil Program 
Doktor, beliaulah yang selalu mendorong saya untuk membuat disertasi dan menjadi Guru 
Besar. 

Dr. H. Fasich, Apt., Kepala Lab. Biofarmasetika Farmakokinetika FakuItas Farmasi 
Universitas Airlangga, Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga, sebagal pembantu Pemblmbing sewaktu saya mengambil Program 
Doktor, yang selalu memblmbing, mengoreksi dan memberi kritik sejak mulai pembuatan 
proposal sampai selesainya penulisan disertasl. . 

Prof. Dr. dr. Pitono Soeparto, Dr. M. Zainuddin, Apt, Dr. Susanti Unuwih, dr. 
Muhammad Cholil Munif, dr. R. Widodo J.P., MPH, Dr. PH yang telah membantu . 
dan memblmbing saya sewaktu saya menyelesaikan disertasl. 

Mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AIrlangga, Prof. dr. H. Asmino yang 
pertama kali menerima saya sebagal staf pengajar dI Fakultas Kedokteran Universitas 
AIrlangga Surabaya pada tahun 1967. 

Mantan D1rektur RSUD Dr. Soetomo, dr.Abd. Murad Husin yang memperkenankan 
saya bekerja di RSUD Dr. Soetomo untuk pe~ kaIl pada tahun 1967. 

. Prof. Dr. J.D. Bleeker, otolog dart Academlsch Ziekenhuls Groningen, negeri BeIan~a 
yang . telah memberi blmbingan dalam bldang penyakit telinga, balk waktu di IndonesIa 
maupun waktu di negeri Belanda. 

Prof Dr P E Hoeksema mantan KepaIa Bagian IhnuPenyakit Telinga, Hidung dan • ••• , htitlah 
Tenggorok Academisch Ziekenhuis Groningen, yang dengan senang a e 
memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di bagian Telinga, Hldung dan 
Tenggorok Academisch Ziekenhuls Groningen. 

Prof. Dr. R.J. Ritsma, mantan KepaIa Bagian Apdiologi Academisch Ziekenhuls 
Groningen, yang dengan senang hati telah memberikan k~mpatan saya belajar Audiologi 
di bagJannya dan dibawah blmbingan beliau. 
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Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah selayaknya saya mengucapkan terima kasih 
yang setulus-~lusnya kepada semua guru-guru saya yang telah mendi~k dan mengaj:rr saya 
mulai dari Sekolah Rakyat II Boyolali, SMP Negeri I Boyolah, SMA Negri ABC 
Boyola li , sampai ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Progr.am 
Pascasarjana Universitas Airlangga. Tanpa bimbingan dan asuhan beliau-beliau, 
kiranya saya tidak akan dapat mencapai kedudukan sekarang inL 

Kepada senior saya dr. Wisnubroto Martohusodo, Dr. dr. Sardjono Soedjak, 
MHPEd, dr. Sunaryadi T ejawinata dan dr. Adriani Iskandar, saya sampaikan terima 
kasih yang sedalam~alamnya atas didikan dan bimbingan yang telah saya terima selama 
saya menempuh pendidikan spesialisasi dan meniti karier sebagai staf dosen sampai saat 
inL 

Terirna kasih secara khusus saya sampaikan kepada dr. Adriani Iskandar dan dr. Sri 
Soekesi Hemomo dari seksi Audiologi atas segala bantuan, pengertian serta kerja sarna 
yang baik selarna ini. 

T erima kasih saya sampaikan pula pada paramedis di Poll Audiologi suster Sulami, 
Renny, Ari dan Endang serta Suster Dayu Oka Asri Suyono yang selalu membantu 
saya sewaktu saya mengambil disertasi. 

Kepada Dr. H. Fuad Amsyari MPH ,PhD, Ketua Tim Ungkungan Sehat Fakultas 
Kedokteran yang memberi kesempatan kepada saya untuk memperdalam lingkungan sehat 
di ICETT Ontemational Center For Environmental Technology Transfer) Sakura-cho, 
Yokkaichi Jepang yang terkenal dengan penyakit asma Yokkaichi karena polusi udara 
pabrik,lbaraki Prefectural Institute of Public Health di Mito Jepang, Institute of Community 
Medicine University of Tsukuba Jepang, The National Institute for Environmental Studies 
Tsukuba Jepang, University of Occupational and Environmental Health Japan, Kitakyushu 
Jepang, kota bekas kena born atum Hiroshima dan Nagasaki serta kota Minamata tempat 
lahimya penyakit polusi logam Hg yang disebut "Minamata disease". 

Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru~ru saya Ungkungan Sehat dari 
Jepang yaitu Prof.Seiya Yamaguch i, Md. PhD, Prof. Nobuhiro Shimojo, PhD, dari 
University of Tsukuba, Mutsuo lshizaki, PhD, dari lbaraki Prefectural Higienic 
Laboratoris Mito, Masaru Sagai, PhD, dari The National Institute For Environmental 
Studies Tsukuba, Prof. Takesumi Yoshimura, MD, MPH dan Prof.Yasushi 
KOdama, PhD dari University of Occupational and Environmental Health, Japan di 
Kitakyusu, dari beliau-beliaulah saya banyak mendapat pengetahuan tentang llngkungan 
sehat di Jepang. 

Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada seluruh staf THT, PPDS I THT, para 
karyawan, tenaga administrasi, para mahasiswa, paramedis, karena tanpa adanya saudara
saudara tidak mungkin saya berdiri disini untuk menerima jabatan Guru Besar. 

26 

Ucapan terima kasih yang·tulus saya-sampaikan kepada semua penderita dan keluarganya, 
yang pada situasi yang sulit tetap .sabar, patuh dan penuh pengertian dalam upaya 
pengobatannya. Tanpa mereka sadari, mereka telah menambah pengetahuan dan 
pengalaman yang tidak temilai harganya . , , 
Kepada seluruh panitia, yang diketuai oleh dr. Hoetomo Amatpoero, seluruh anggota 
paduan suara dibawah asuhan dr.Soepardi Kartohardjo serta semua fihak yang telah 
membantu terlaksananya upacara ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besamya 
ata~ segala jerih payahnya. 

'. 
Hadirin yang saya muliakan, 

Perkenankanlah saya untuk mengungkapkan rasa terirna kasih saya yang setulus-tulusnya 
kepada mereka-mereka yang tersayang dalam lingkup keluarga. 

Kepada ibu saya dan almarhum ayah saya S. Dirdjosoeprapto yang telah mengasuh saya 
sejak dilahirkan, membesarkan serta memberikan kesempatan dan selalu mendorong 
untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya, dan menganjurkan ketekunan da~m 
bekerja, kejujuran, mawas diri, hidup rukun dan saling tolong menolong dan pengabdian 
kepada negara dan sesama umat tanpa pandang bulu, dan yang tidak boleh dilupakan selalu 
beriman dan bertakwa kepada Allah swr. Atas jasa dan petuah-petuahnya yang sangat 
berharga saya sekeluarga sangat menghargai dan selalu mengingatnya. . 
Semoga arwah almarhum ayah saya di tempatkan disisl Tuhan Yang Maha Esa, sesual 
dengan amal ibadahnya. 

Kepada Bapak dan lbu mertua saya H.Makbul Thohir yang selalu mendoakan ~a: ka~ 
sekeluarga hidup berbahagia Iahir dan batin dan berhasil dalam hidupnya, untuk ml kanu 
ucapkan banyak terirna kasih. 

Kepada saudara-saudara kandung saya dan saudara-saudara ipar saya, Mas Do Di~d: 
Mbak Endang Kusumo, Mas Bentung (Yusuf), !bas Jaya, mas Bowo. m,:",k Tim 
A bak T fk Ubud mbak Eny Baksorio, mas Agus. mbak Latif Fuad, 

sworo, m u 1 , • • H'd t b k 
b k Y D d 'k mbak Erma Haryo, cak Yus. mbak Soflat. I aya , m a 

m a un 0 I , K bak D' bak 
M . h F . h mbak Mufidah Budi Siswanto, cak ur, m lOa, m ugmya aSIC, . h ti serta 
Nurul dan keluarga, saya ucapkan banyak terima kaslh atas segala per a an 

dorongan morilnya selama inL 

Untuk istriku tercinta Chusnul Chotimah, saya tidak menemukan kata~kata yang tepat 
untuk menyatakan terirna kasih saya atas segala pengorbanan , pengertian dan bantuan 

S€lama ini. 

Arli, Ervin dan Sista, mungkio kau tidak menyadari 
Untuk anak-ana~ te~yang disekitarku selalu. sega\a gerak gerik, kadang berkelahi, 
betapa besar arti kehadlranmu . di pacu dan dorongan bagiku untuk menekuni 
gelak-ketawa dan tindak tandukmu menJa 
tugas dan. pekerjaanku. 
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Kepada semua hadirin yang saya hormaH, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar
besarnya yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri dan mendengarkan Pi data 
Penerimaan Jabatan Guru Besar saya ini. 

Dan akhimya tidak ada kata-kata yang lebih pantas saya ucapkan selain ueapan SYUKUR 
ALHAMDUULlAH atas segala nikmat yang diberikan Allah sm. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. 
AMIN. 

Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalammu Alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh. 
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