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Hadirin yang terhormat, 

Sejak manusia mulai memberanikan diri untuk setapak demi setapak 
keluar dari kubu alam pikiran mistik serta pandangan hidup yang 

ditutupi oleh kabut kepereayaan yang penuh dengan kegaiban alam 
lagi pula kepadal roh - roh jahat yang sering mengganggu manusia, maka 
mulailah dia menginjakkan kakinya pada landasan alam pikiran yang 
riiI dalam upaya memeeahkan masaJah sakit. Il m1.i kedokteran, khusus-
nya kedokteran jiwa yang semula melakukan upaya dengan eara mistik 
mulai tergerak untuk memiliki pengetahuan mengenai apa yang terjadi 
pada sakit jiw a. Rasa ingin tahu in'i hanya dapat dikem bangkan dengan 

jalan menguraikan dan meneliti seeara sistemat ik bagian-bagian tubuh 
manusia. Orientasi berpikir mengenai ｾ｡ｫｩｴ＠ berkembang kearah orien-
tasi organobiologik. Plato yang pertama menganggap bahwa jiwa ter-
dapat didalam otak dan kearah situ penelitian harus dilakukan. 

Herophilus dan Erasistnitus dari Alexandria yang dalam abad ke 3 
Sebelum Masehi telah memulai dengan melakukan pemeriksaan otak 
binatang dan diteruskan dengan eara yang sistematik oleh Galenus 

dengan mengadakan seksi pada semua bagian i tubuh binatang sehingga 
nama Galenus yang lebih dikenal. Galenus telah membuat buku ten-
tang anatomi juga telah membuat tulisan ten tang amnesia, migraine 
dan gangguan ji wa. Kesalahan - kesalahan yang dibuat oleh Galenus 
yang dibuat karen a dikira bahwa struktur organ-organ manusia tidak 
berbeda dengan binatang telah dibetulkan oleh Vesalius yang dengan 
keberanian yang luar biasa telah mengadakan seksi pada mayat ma-
nusia. Teori bahwa sakit jiwa bukan disebabkan karena kemasukan roh 
jahat disebar luaskan tetapi ternyata tidak mudah untuk diterima 
oleh masyarakat. Perjuangan yang bersifat humanisme timbul yaitu 
agar mereka yang sakit jiwa diperlakukan manusiawi dan tidak dirantai 
dan disiksa. Sikap ini ditentang oleh golongan ulama dan tetap ber-
anggapan bahwa sakit jiwa adalah disebabkan karena kemasukan 
roh jahat dan harus dikeluarkan hanya dengan eara menyiksa pende-
rita sakit jiwa. Seranus sendiri telah menjadi korban perjuangan hu-
manismenya. 

Ilmu kedokteran ji wa yang teoritis ini terus dikembangkan sejalan 
dengan arus aliran filsafat yang ada. Penampilan dir i keluar adalah 

merupakan perjuangan humanisme. Perjuangan ini ternyata harus 

berlangsung lama yaitu sampai pada abad ke 16. Paracelsus mem-
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i 
perkuat pendiriannya bah ' " 
k wa Saklt Jlwa b k d' emasukan roh jahat d d' , u an Isebabkan karena 

, an Ia mula! men b rasIOnal objektif I ' gem angkan tanggapan yang 
, a membuktIkan bah 

bawah sadar, Cornel" ' wa neurosa adalah ungkapan 
d IUS Agnppa seoran d k 
engan gigih memperJ'uan k g 0 ter, murid Paracelsus 

b g an perlakuan " 
aannya yang rasional t t" manuslawl dengan perco-

k ' e apI akhrrnya ' " 
arena dldakwa melakuka 'I Ia menJadI korban pengadilan 

mend t n I mu tenung K b apa perlakuan yan ,,' or an perjuangan untuk 
bany k b g manUslaWI bagi ' d ' a erhasil walaupu' pen enta sakit jiwa belum 
jiwa t lab n seJak abad ke 6 d e dapat dimasukk k an seterusnya orang sakit 
lakuan than edalam' rumah k' , er adap mereka d' sa It khusus tetapi per-
dlpukuIi dan disiksa, rrumah sakit tidak manusiawi karena diikat, 

Perjuangan perlaku 
berlang , an yang manusiawi t h d 
p' sung tetapI korban tidak bIer a ap penderita jiwa terus 

｢ ｾｾ･ｬ＠ dokter dan Direktur R 0 eh jatuh 1ebih banyak lagi. Phillipe 
IJaksana kal' umah Sakit J' B'" 

R 
se I menggunak . Iwa Icetre di Paris dengan 

evolusi P' an kesempata 
L'b erancIS sedang berk n yang ada yaitu sewaktu 

I erty Equ rt ecamuk di P , d 
tur t ' a I y , Fraternity (k b b arls engan slogannya : 

u menunt t k e e asan p 
J
" , u epada Couth ' ersamaan, persaudaraan), 
Iwa dl Rum h S on, penguasa t 

wal a akit Jiwa dilep b se empat, agar penderita 
aupun di d' as elenggu d k ' a IUrnpat oleh C . nya, Pinel menang (1873) 

a an gIla d b outhon b h . 
par an ahwa Pinel ak . a wa tll1dakan tersebut tin-

a penderita) , an dlffiakan 1 h . , 
Pinel b h narnun Coutho '. 0 e bmatang buas (yaltu 

a Wa ap b'l ' n sendm ' oleh R a I a tIdak disetu' . , Juga takut akan peringatan 
evolusi P' JUI Justru C th 

satu rev l ' eranCIS, Kernen ou on yang akan dimakan 
o USI kern angan Pinel .. d' h 

Sakit J ' , enangan iImu k mI Icatat sebagai sala 
daan ｳ｡ｾＺ［＠ ,?Ise1uruh Eropa ｲｮ･ｮＺｫ､ｯｾｴ･ｲ｡ｮ＠ jiwa yang ke I. Rumah 

JIWa par t>, utI Pine] d 
pernbebas a penderita b k an terbukti justru kea-

an pend ' er urang U 
dan keper enta ji wa dan b 1 . ntuk ]ebih memantapkan 

cayaan Pi 1 e enggu rn k E 'd 
perjuangkan ne dan 'yang "a a squiro! bekas mun 

status h k rnenJadi p , yang dll"k t ' u urn bagi p . enggantmya berhasil mem-
u I oleh endent .. 

( Hindia B 1 negara-negara 1 ' a Jlwa da1am tahun 1883 dan 
e anda w k am term k ' 

dan masih h a tu itu). Na asu Be]anda dan IndonesIa 
bang dan ｾｳ＠ selalu disernpurn ;;un dernikian ini belum sempurna 
dan 'Fol'en ｾ･ｰｮｊ｡､ ｩ＠ cabang ilmu at an yang selanjutnya telah berkern-

SIC sy h' ersend ' , . c latry'. IrI yaitu 'Legal psychiatry' 
Da]arn abad k e 17 
oleh pandangan B1 , Pandangan ilrnu 

ruse PasCal. D pengetahuan ban yak diduduki 
alarn fils f a at Pascal, manusia selalu 2 

dianggap sebagai 'misteri' yang tidak dapat diselami sedalam-dalamnya 
Ia tidak menolak pandangan Deskrates yang 8:da dalam abad ke 16, 
yang lebih mengajukan alam pikiran eksakta dan lebih memikirkan 
akan rasionalisme dalam filsafat. Dengan rasio kit a belajar ilmu penge-
tahuan eksakta tetapi dengan hati kita mencapai kebenaran-kebenaran 
yang lebih tinggi. Dikatakan 'the heart has its reasons which the 
reason does 110t understand' ( hati mempunyai alasan yang oleh akal 
tidak dimengerti). Tetapi kepercayaan akan rasio guna ｭ･ｮ･ｲ｡ｾｧｫ｡ｮ＠
ilmu pengetahuan lebih menonjol lagi setelah Isaac Newton mendasar-
kan fisika klasiknya dalam bukunya Philosophiae naturalis principia 
mathematica (iImu pengetahuan alam berdasarkan prinsip matematik). 
Demikian dengan ilmu kedokteran jiwa dituntut untuk lebih rasionil 
dan mempunyai sistematika agar dapat ､ｩｾｵｩ＠ sebagai ilmu pengetahu-
an. Klasifikasi berdasarkan pengamatan yang bersifat deskriptif disusun 
antara lain oleh Francois de Sauvages juga William Cullen namun masih 
perlu disempurnakan yang akhirnya Emil Kraepelin berhasil menyusun 
nosologi sakit jiwa dan dibaginya dalam endogen dan exogen sesuai 
dengan cara Koebius yang sistem pembagiannya jadi pedoman ilmu 
kedokteran. Sejak itu psikiatri telah betul diakui sebagai 'natural 
science' dalam lingkungan ilmu kedokteran. Ini adalah revolusi yang 
ke II dalam psikiatri. Pada abad ke 20 ini tuntutan pada ilmu penge-
tahuan lebih banyaklagi. Ilmu-ilmu sosial juga berkembang dan mem-
punyai kaidahnya sendiri dan lebih-lebih menjelang akhir abad ini 
yang tata kehidupan manusia sengat dipengaruhi oleh kemajuan tek-
nologi dan ilmu pengetahuan tidak lagi puas dengan sekedar deskriptif 
tetapi analitis sifatnya dan psikiatri harus dapat menunjukkan kemam-

puannya 

Upaya pengobatan dan perawatan penderita jiwa diluar Rumah Sakit 
serta upaya pencegahan sakit jiwa dan peningkatan kesehatan j iwa 
ｫ･ｰ｡ｾ ｡＠ masyarakat Juas juga rehabilitasi penderita jiwa dalam masya-
rakat merupakan perubahan sikap masyarakat dalam menanggapi 
sakit jiwa merupakan Revolusi yang ke III dalam psikiatri. 

Hadirin yang terhormat, 

Saya merasa beruntung sekali menjadi psikiater dalam suatu kurun 
waktu di dalam saat psikiatri sedang mengalami proses perubahan ｹｾｮｧ＠
besar. Proses perubahan yang besar seperti yang dialami 1 ah 

ｾ｟Ｎ＠ un 
( 
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yang lalu oleh Emil Kraepelin dan yang karena keuletannya serta ke-
ｴ ･ｫｵｮ｡ｮｮｾ｡＠ telah dapat menyusun taxonomi psikiatri sehingga psikiatri 
dapat alterima sebagai 'natural science'. Psikiatri sekarang mencoba 
merubah wajahnya sesuai dengan 'perkembangan zaman yaitu yang 
&ernula ｳｩｦｾｴｮｹ｡＠ lebih 6erbobot pada bentuk ilmu yang masih teoritis-
spekulatif kebentuk ilmu yang lebih bersifat terapan-emperis. Psikiatri 
yang tradisional diagnostiknya lebih berdasar pada fenomonologi 
daripada tindakan dan pengalaman hidup seseorang. 

ｐ Ｘｩｫｾｾｴｲｩ＠ ｾｩ＠ Jerman sekitar tahun 1930 suqah merasa bahwa penyusunan 
klaslfikasl diagnostik gangguan jiwa telah disusun dengan tuntas. 
Tetapi seperti telah kita ketahui ternyata tidak sesuai untuk di AIherilta 
ｾ ･ｲｾｫ｡ｾ＠ sehingga mereka mengem bangkan konsep psikoanalitik sehingga 
mgm tldak begitu erat lagi mengikuti suatu sistematika. 

Sekarang ada dua sistem bes . kl if" "ak ' ' . ar mengenru as lkasl gangguan Jlwa y nl 
'the 9th Ihte . . 
.ard' ｾｴｩｯｮ｡ｬ＠ ｾｾｳｩｦｩ｣｡ｴｩｯｮ＠ of ｄｩｳ･｡ｳｾｳ＠ (leD - 9) 'dan 'the 
, ｄｩ ｡ｾｯｳ｢ ｣＠ and Statistical Manual (DSM - HI ) '. Masing-masing 

slSteIl), dirasakan ad k 1 bih . ' . a e e an dan kekurangannya. Untuk gangguan 
afektif mlSalnya mak t ' b 1 a 1m u pertanyaan : Apakah klasifikasi sebaik-
nya kategoral ataukah d . dik ' emenslOnal ? Apakah tunggal (unitary), 

otoml, atau jamak (multiple) ? Metode apakah yang layak untuk 
menentukan validitas sist kl k t ' em asifikasi ? Persoalan ini lebih diper-

ua untuk dlpermasalahk ' ' 
faktor-faktor ｾ＠ ｾ･ｮｧｬｬｬｧ｡ｴ＠ bertambahnya data mengenlli 

yang berhubungan denga k·t.. ., 'k to logik m ' n sa I Jlwa balk blOlogI ,e ｾ＠
aupun soslal yang munc 1 d' tas . 

niempunyo; k 'dah u la cakrawala dan ｭ｡ｳｩｮｧＭｭ｡ｳｾｮｧ＠
.,.. at nya dan J'ug t'd k . a 1 a (belum) dapat sampai tuntas. 

Hadirin yang terhormat , 

Dalam usaha untuk menda. ' 
patogenese sakit .. pat pengertlan yang lebih luas mengenal 

Jlwa Yang berd . . ..!A 
pandangan etologi y lah' asar pada kelainan perilaku manUSJD, 
annya kearah ont anig Ir setelah tahun 1945 melangkahkan pikir-

ogen . Darw' dal t 
etologi sebagai' "Th In am tahun 1872 telah menyebU 
d 

" , e expression of th " . 1" 
an 1m rnenJ'adi J'U e emotions In man and anlIDa s , 

rusan yang 'Pe t' 
kan oleh Lorenz dan T' be n Ing dalam biologi setelah dikembang-
hunan dengan peneliti ill ｲｾ･ｮ＠ ､ｾｬ｡ｭ＠ 30 tahun yang akhir ini. Ber-
etologt melaksanakan an ｐ ｾｉｾｯｬｯｧｉ＠ experimental dan perbandingan, 

penehtlannya d . , ' 1 si engan mengIkutI teOrl eVO u . 

Apabila morfologi mempelajari bentuk badan serta perkembangannya 
yang dikaitkan dengan permasalahan "survival of the fittest" ､･ｾｧ｡ｮ＠
prinsip yang dikemukakan oleh Lamarck yaitu, kegunaan fungslOnal 
sebagai faktor bentukan baru, maka etologi memandang bahwa untuk 
mempertahankan species bukanlah hanya morfologinya saja melainkan 
juga sikap dan perilakunya. Balestrieri (1975) beranggapan bahwa 
ada disposisi untuk perilaku tertentu yang bersifat pembawaan, Eibl-
Eibesfeldt (1976) menjelaskan bahwa masukan informasi untuk 
beberapa pola perilaku yang tertentu dapat didapat serta disimpan 

lewat dua eara : 
1. Filogenetik, lewat proses mutasi (genotipe) dan seleksi (fenotipe) ; 

2. Ontogenetik, lewat proses belajar individual hasil interaksi lang-
sung dengan sekitarnya atau dengan cara mengambil alih dari 

tradisi kebudayaan, 

Pad a yang pertama informasi ada dalam pencerapan sewaktu onto-
genese, dan apabila perlu, maka diadakan kodefikasi, Dalam hal yang 
kedua informasi disimpan dalam pusat susunan saraf, Jadi dalam 
hal ini proses belajar tidak merubah apa yang ada dalam gen. Namun 
demikian pembedaan ini tidaklah semudah seperti apa yang diperkira-
kan karena seperti apa yang dikemukakan oleh White (1974) dari hasil 
pengamatan Von Pernau, bahwa ternyata ada jenis ,burung yan,g dapat 
bernyanyi hanya apabila telah mendengar burung lam menyanYI sedang 
ada pula burung yang dapat menyanyi tanpa belajar dari nyanyian bu-
rung lain. Apakah suatu perilaku timbul secara filo genetik ataukah 
ontogenitik waktu sekarang sedang banyak dilakukan percobaan yang 

disebut "percobaan deprivasi". 

Menurut Tinbergen untuk menyatakan suatu pola perilaku haruslah 
memenuhi 4 ranah (domain), yaitu adaptasi, filogenese, ontogenese, 
d cara lewat rangsangan baik dari dalam sendiri maupun dari luar 
a:u juga faaliahnya. Penekanan perhatian etologi pada filogenese 
perilaku mungkin dapat membantu menjelaskan kelainan perilaku 

. dl'dalam psikiatri Dicoba untuk menerangkan beberapa manUSla . 
gejala psikopatologi sebagai kelebihan dari warisan yang didapat dati 
evolusi. Untuk percobaan ini maka dilakukan pengamatan yang sangat 
cermat yang terlebih dahulu dilandasi dengan definisi operasional 
darlpada perilaku. Penelitian Blurton Jones (1972) ｭ ･ｮｧｵｾｾｫ｡ｰｫ｡ｮ＠

adanya ikatan perilaku dalam hubungan Ibu dan anak. Demlkum juga 

6 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR PENDEKATAN EPISTEMOlOGI ILMU KEDOKTERAN JlWA DALAM STUDI PERILAKU MANUSlA Moeljono Notosoedirdjo



Brannigan dan Humphries juga Ekman dan Friesen melakukan pene-
liti an mengenai pola dasar perilaku. Tujuan penelitian ini dilakukan 
baik untuk dapat menerangkan gangguan jiwa pada anak-anak maupun 

pada orang dewasa. Untuk ini dilakuhn studi terhadap binatang-
binatang. Peneli tian demikian ini sudah barang tentu dapat menim-
bulkan salah tanggap dalam membedakan antara mana yang analogi 
dan mana yang homologi. Skeels (1966) melakukan suatu penelitian 
longitudinal yang dilaksanakan dengan eara yang lebih baku dan siste-
matis pada 25 anak-anak yatim dengan retardasi mental. Sejumlah 13 
anak dapat segera dipindahkan kedalam lembaga yang lebih baik yang 
memberikan eukup perhatian dan kehangatan sedang sisanya masih 
tetap tinggal ditempat penampungan anak yatim tersebut yang keadaan-
nya kurang baik. Dalam beberapa tahun tampak ada perbedaan 1. Q. 
pada anak-anak tersebut. Anak-anal<: yang dipindahkan kelembaga 
terse but meneapai perkembangan keeerdasan 28 5 points lebih diban-
d' . ' mg dengan 26,2 pomts pada anak-anak yang tinggal. Dalam pertum-
buhan selanjutnya perbedaan ini bertambah menjadi lebih besar. 

Salah seorang perintis dalam etologi ini yaitu Lorentz (1971) meng-
gunakan orang utan sedang Me Kinney (1974) pada sekelompok maeea-
eus rhesus yang sejak lahir hingga umur 12 bulan hidup bersama induk-
nya tanpa ternan yang sebaya, sekelompok lagi dengan indul{ tetapi 
bukan induk kandungnya d k I " .. ' . ' an se e ompok lam lagl yang dllsolasl sarna 
s:kab. Ternyata berat ringannya gangguan perilaku tergantung pada 
slfat lama dan umu d . d . - '. . r anpa a binatang terse but sewaktu mengalam1 
depnvasl. Binatang - binatang tersebut dap t 'liki k I . an-kelain-
an '1 k a meml e am 

I 
Ｎ ｰ･ｾｬＮ｡＠ u yang berat dalam pertumbuhan selanjutnya yaitu , mengiso-

asl dm dan otisme k t t 'k . . ' a a om serta gerakan-gerakan dan sikap yang 
stereotlpl, menunjukk ' . 
t"d k an, rasa eemas yang sangat dan akhimya Juga 
1 a mampu untuk be . d 
b 

rmam engan kera-kera lainnya yang umurnya 
se aya denganya serta . t'd k d Juga 1 a dapat mengembangkan diri untuk a-
pat melakukan hubul 

. 19an sexual dengan kera-kera lainnya dengan eara-
ｾ｡ｲ｡＠ ｾ＠ ｹ｡ｾｧｬ＠ lazlm dilakukan oleh kera. Induk kera yang mengalami depri-

SI SOSla sewaktu m k 
hatian t h d asa ana -anaknya, tidak banyak menunjukkan per-

er a ap anak-anak k k 'k si n bal' nya, esu aran dalam menanggapi komulll a-
onver darl kera se" . . . 

anak Jemsnya serta menanggapi keinginan-kemgman 

d ｾｹ｡ Ｚ＠ yang keeil. Akibat-akibat yang lebih berat terjadi apabila 
epnvaSI berlangsung d . . k 

lahir M K' pa a perlOde kritis yaitu dalam 6 bulan seJa 
. e mney menyim lk . _ 

pu an bahwa ada atrofi pada penlaku pem 

6 

.. 

bawaan. Proses kerja informasi menjadi tidak matang, tidak terjadi 
hubungan antara pengamatan dan gerak, juga timbul gangguan pada 
penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan hidup, terutama 
pada perpindahan dari lingkungan hidup dengan proses kehidupan 
bersama yang kurang kompleks ke lingkungan yang lebih kompleks. 
Juga Young (1973) melihat banyak kesamaan sebagai akibat deprivasi 
yang dialami pada tahun-tahun ー･ｲｴ｡ｭｾ＠ sejak lahir baik yang ada 
pada kera maupun pada manusia. yang menampakkan diri sebagai 
suatu bentuk kelainan jiwa Namun demikian, walaupun tampak 
ada paralelisme, aspek patologi gangguan jiwa dalam bentuk kelain-

an perilaku ini tidak terjawab sepenuhnya Pengambilan kesimpulan 
yang terlalu berani justru dapat menyesatkan pemikiran kita kearah 
yang lebih benar. Apakah tulisan Morris dan Wilson yang meneoba 
menerangkan perilaku manusia dengan menarik suatu garis sosio-bio-
logik yang lurus dan sederhana demikian ini dapat dibenarkan ? Caplan 
(1978) \ juga merasa untuk dapat menerima pandangan Morris dan 
Wi lson terse but tidak begitu mudah. Walaupun begitu ada satu hal 
yang tampak sebagai suatu paralelisme yang jelas an tara kera dan 
manusia yaitu akibat-akibat gangguan jiwa yang berat yang ter-
dapat pada masa perkembangan jiwa anak selanjutnya yang disebab-
kan karena mengalami deprivasi sosial pada saat bulan-bulan pertama 
sejak lahir. Hal ini diperkuat oleh data-data yang didapat oleh Bower 
(1977) dan Bowlby (1981). Tetapi penelitian Harlow belum juga 
dapat menjawab mengapa sebegitu besar pengaruhnya pada perkem-
bangan jiwa lagi pula mengapa begitu sukar agar perilaku dapat ber-
ubah. Eisenberg (1977) adalah salah seorang yang pertama-tama 
menaruh perhatian pada peranan pusat susunan urat saraf pada per-
kembangannya sejak dini baik pada binatang maupun pada manusia 
Dalam suatu penelitian yang luas dengan menggunakan banyak faktor 
yang pengaruhnya diarahkan baik pada morfologi maupun pada fungsi 
pusat susunan saraf khususnya sewaktu peri ode kritis yang pada ma-
nusia berlangsung beberapa saat sebelum lahir sampai anak berumur 
6 bulan. Penjelasannya adalah karena manusia lahir dengan sejumlah 
10 milyard neuron dan ini berkembang seeara explosif pad a bulan-
bulan terakhir dalam masa kehidupan intra-uterin. Pada waktu lahir 
berat otak manusia adalah 350 gram. Di dalam 6 bulan pertama berat 
otak menjadi berlipat dua yang tidak disebabkan karena bertam bah-

nya jumlah neuron melainkan karena : 
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- Neuron-neuron menjadi lebih besar ; 

- Tumbuhnya neurit-neurit serta dendrit-dendrit ; 

- Pembentukan sinaps-sinaps secara explosif ; 

- Timbulnya sejumlah banyak sel-sel glia ; 

- Terjadinya proses myelinisasi. 

ｄ｡ｾ｡ｴ＠ mudah dimengerti bahwa pada saat pertumbuhan otak yang 
begitu pesat maka setiap gangguan akan dengan mudah menimbul-
kan, akibat yang besar terhadapnya. Gangguan terse but dapat berasaJ 
dan gangguan peredaran darah 't 'k '" ' , , ' m OXI aSI, mfeksl, kekurangan glZI 
dan lam sebagainya Pertan ' b ' . yaan yang tlffibul pada diri kita tentunya 
｡ｧ｡ｾｾｮ｡＠ pengaruh masukan atau informasi dari luar terhadap 

otak mi ? Dalam hal in' b ' , 1 se agm suatu kemungkman dianggap bahwa 
pusat susunan saraf yang sed b k ' 
lah 

' ang er em bang ini tidak hanya mengo-
masukan I mformasi sa' I ' , , Ja me amkan Juga perkembangannya dipe-

ngaruhl oleh masukan infor 't . masl ersebut. Proses ini segera berlang-
sung setelah lahir, Pada binatang-b ' t t ah ma ang percobaan ternyata benar 
1 wa masukan in form asi ' " " 
P

ada p k' b mI mempunYaI pengaruh yang esenslll 
er em angan bentuk m f ' 

litian 't Hart (1972 , aupun ungsl otak. Dari laporan pene-
kungan h'd ) pada tIkus bahwa tikus yang tumbuh dalarn ling-

1 up yang penuh den t' dan peng 'd gan s lll1ulus mempunyai berat otak, 
man arah keotak lebih b 'k ' 

lingkungan k ' al darlpada yang hidup dalam 
yang urang s·tImulus J 

lebih banyak rt I ' ,uga mempunyai sel-sel gJia yang 
se a eblh banyak dend 't d ' 

naps-sinapsny I b'h b . n pa a setiap neuronnya dan SI-
a e 1 esar Jalur ' berikan masuk " ' apa saJa yang ditempuh untuk mem-

an ,ml ? Penelitian l't' 
lain pada sistem " il -pene 1 Ian banyak diarahkan an tara 

VISU , sensomotorik 
kembangan sosi I dal maupun ranah kognitif dan per-

a am kerangk t, , (1922) pernah a on ogem manUSla, Ariens Kappers 
mengemukakan bah 

saraf ditentukan I h wa struktur halus pusat susunan 
o e masukan inf ' nya dendrit d'te t k ormasI. Ditunjukkan bahwa tumbuh-

I n u an oleh dat der tumbuh de angnya stimulus sedang sumbu-siIin-
ngan arah yang be I 

ini dinamakann a "I' r awanan dengan arah stimulus, Proses 
y se ectIve neurobiot ' " ruos , 

Hirlsch dan Jacobson (1975) d ' 
tekJIik yang jauh leb'h ' engan menggunakan mikroteknik yaltu 
dan tikus ｭ･ｮｹｩｭｰｵｉｾ｡ｮｭｾｊｵＬ＠ pada sel·sel saraf yang hidup pada kucing 

1. Pusat SUsunan saraf ' 
1 mempunyai du ,1. Yang be a macam neuron : 

sar adalah yang kh as untuk jenisnya dan tumbuh se-

.. 

belum Iabir dan selanjutnya tidak banyak mengalami peru bah-

an ; 
1.2. Yang kecil, tidak menentu bentuknya, akan mendiferensiasikan 

diri setelah Iabir dengan mengikuti suatu cara yang khas bagi 
individu terse but serta dalam jumlab yang jauh berIebihan di-
bagian-bagian pusat susunan saraf yang menyangkut perubah-

an perilaku. 

2. Dalam periode kritis perkembangan pusat susunan saraf, berkembang-
lah neurit dan dendrit dalam jumlah yang Iuar biasa banyaknya dan 
saling mengadakan bentuk "hubungan yang bersifat sementara". 
Rangsangan sensorik diperlukan untuk menetapkan apakah hubung-
an yang bersifat semen tara ini akan tetap berlangsung dan diperta-

hankan atau tidak, 

Touwen (1980) menyimpulkan dari penelitian-penelitian bahwa hal 
ini tidak hanya berlaku pada sistem visual yang teiah sering dilaku-
kan penelitian terhadapnya tetapi juga berlaku untuk semua sensomo-

torik. 

Timbulnya proses peningkatan jumlah hubungan sinaps sehingga 
merupakan suatu bentuk jaringan tidak hanya berlangsung semasa 
masih anak-anak tetapi juga dapat terus berlangsung sampai pada 
umur yang lebih lanjl1t lagi d.an yang dipengaruhi secara selektif oleh 
lingkungannya. Dengan demikian jelas bahwa sukar sekali,untuk me-
nentukan batas antara bakat dan pengembangan karena lingkungan. 

Kalverboer (1979) menyatakan dalam kesimpulannya karen a manusia 
adalah suatu pengolah informasi dan apa yang diperolehnya dikodefi-
kasi dalam otak maka hal ini berlaku pula terhadap ranah-ranah kogni-

tif dan sosial. Hal ini dilandasi dari hasil penelitian-penelitian mengenai 

hubungan ibu dan anak sejak masih kecil. Demikian pula hasil pe-

ngamatan Papousek (1975), 

Penelitian yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Buell dan Coleman 

(1981) menunjukkan bahwa susunan saraf tidaklah statis sifatnya 
melainkan plastis dan ini berlangsung sarnpai pada usia selanjutnya 
walaupun kemampuan ini ber:Kurang dibandingkan pada waktu muda 

atau kecil. Dari sini dapat dikatakan bahwa ｴｩ､ｾｬ｡ｨ＠ mudah atau lebih 

tepat dikatakan tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan bakat 

aeseorang dan tidak pula tetlalu tua bagi kita untuk belajar. Ini suatu 
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pertanda keagungan Tuhan memberi manusia kesempatan untuk terus 
belajar mengamalkan kebajikan bila ia mau. 

Juga perlu kita sadari bahwa bukannya sel (dalam hal ini sel otak) 
yang menguasai kehidupan, melainkan kehidupan yang memanifesta-
Ｚｾ ｡ｮＮ＠ dirinya kedalam sel dan yang oleh kekuatan-kekuatan yang lebih 
mggI membentuk dan mengembangkan sel-sel yang plastis sifatnya. 

Hadirin yang terhormat , 

Penelitian psik iatri bioIogik mencoba untuk merintis agar dapat mene-
mukan hubungan antara k I ' , e aman penlaku dalam keadaan sakit ji wa 
terutama apa yang d ' b t ' Ise u pSIkosa endogen dengan kelainan yang 
ada dalam bidang bi I 'k P " , 

, 0 Ogi. enelitIan bIdang genetik yang diungkap-
kan oleh Stromgren (1975) t ' ernyata t!dak dapat menjelaskan dengan 
tegas adanya subtipe pad k' f ' I a s IZO rem khususnya yang dengan paranoid, 

Tsuang (1975) ber d . , 
I 

' pen apat bahwa pada pSIkosa-afektif kemungkin-
an ebih besar hubungan d " .. 
k t

' , nya engan skIzofrem. Mengenai penehtIan 
ons ItUSI sUkar tampak 
' h b nya untuk dapat memberikan gambaran menge-

nru u ungan antar k t't ' 
tam k a ons I USI dan skizofreni. Dalam bidang biokimia 

pa ada hal-hal baru y , 
gangguan 'k ,ang mungkm kelak dapat menerangkan 
dite k PSI osa-afektif serta skizofreni. Sekitar tahun 1973/1974 

mu an oleh beberapa r ' 
otak D 'h ' . pene It! reseptor-reseptor opiat di dalam 

, an asil penemuan te b d' " 
manusia dap t ｾｳ･＠ ut IpIkrrkan bahwa mungkin tubuh 

a membuat opIatny d' , 
oleh Snyder (1978) a sen lr1 seperti yang dilaporkan 
beta-li potropm' A' b'lBahan opiat terse but sebenarnya adalah suatu 

. pa I a rangk ' , 
disebut endorfin (f' ruan asam ammonya panjang maka 

mor ill endoge) d ' 
fali n, Terenius (1976) adalah n se ang bIl a pendek disebut enke-
endorfin ini deng k ' ,yang pertama yang menghubungkan 

an s Izofrelll D ' , 
rasa nyeri dapat dih'I ' . asar pemIkrran tersebut yalah karena 

, I angi oleh 0 't d ' 
ben reaksi psikotik. Ju a ,pIa se ang oplat dapat pula mem-
terse but temyata t 'd k h g mengmgat bahwa reseptor untuk opiat 

I a anya terd t d' · , 
kan terse bar diselUruh ,apa I pusat rasa nyeri saja meIam-
derita skizofreni t d otak. Dan hasil penelitian pada beberapa pen-

er apat penin k t 
otaknya (cerebro-s· I) . g a an kadar endorfin dalam cairan 

pma, yaItu d' 
menurun setelah b' yang Isebut endorfin-fraksi 2 dan 

pem enan neu I t 'k 
teori "terlalu ban k" ro ep I a. Teori ini mereka sebut 

ya . Untuk Iile " 
nya dengan skizofre ' nguJl apakah ini ada sangkut paut-

OJ maka merek h d a en ak melihat pengaruh pembe-

10 

rian suatu farmakon penghambat endorfin yaitu naloxon suatu anta-
gonis pada penderita sIdzofreni. Hasil yang didapat adalah positif 
yang berarti mendukung teori " terlalu banyak" tadL Laporan-Iaporan 
dari Wagemaker dan Cade (1977) juga Palmour (1979) bahwa mereka 
mendapat hasil yang memuaskan dengan melakukan hemodialise pada 
penderita skizofreni dan menemukan endorfin dalam dialat. 

Bloom (1976 ) melaporkan bahwa dia mendapatkan ｲ ･ ｡ｫｾ Ｇ＠ kekakuan 
yang disebut sebagai katatoni pada tikus-tikus setelah diberi beta-
endorfin. Jacquet dan Marks (1976) juga mendapatkan reaksi yang 
sama seperti Bloom yang disebutnya katalepsi pada tikus-tikus se-
telah pem berian beta-endorfin. Dengan neuroleptika terjadi hal yang 
sarna pula sehingga diduga bahwa beta-endorfin merupakan suatu 
neuroleptikum yang endogen dan disimpulkan bahwa pada penderita 
skizofrenia terdapat kurang beta-endorfin. Kline (1977) juga men-
coba untuk menggumikan beta-endorfin pada penderita skizofreni. 
Selanjutnya dalam rangka hendak membuktikan pendapat mengenai 
terlalu kurang ini telah dilakukan beberapa percobaan dengan meng-
gunakan FK - 33 - 824 yaitu suatu zat sintetik yang anaIog de-
ngan metenkefalin pertama-tama oleh Jo'rgens (1979). Dengan de-
mikian dikatakan teori "terlalu kurang". 

Kedua kesimpulan tersebut berdiri diametral yang satu terhadap yang 
lain. Wied (1978) dari hasil pengamatannya dengan pemberian gama-
endorfin membuat postulat bahwa sebab skizofreni harus dicari dalam 
pergeseran alfa dan beta-endorfin. Penelitian-penelitian selanjutnya 
diarahkan pada cairan t.!erebrospinalis. Hasil yang dicapai sampai 
sekarang ini belum : dapat diterima, baik teori "terlalu banyak" mau-
pun teori "terlalu sedikit" endorfin. Beberapa kritik timbul pula 
mengenai cara penelitian ini yang dirasakan kurang mernenuhi per-
saratan karena tak dapat direproduksi kern bali percobaannya. Namun 
demikian mengenai ditemukan endorfin-reseptor serta enkefalin akan 
menambah luasnya cakrawala pandangan kita mengenai fungsi otak 
serta pengarubnya terhadap perilaku manusia. 

Selain penelitian rnengenai pengaruh endorfin pada patogenese ｾｫｩｺｯﾭ
freni dalam psikiatri biologik juga telah dilaksan9.kan penelitian menge-
nai metabolisme katekolamin (CA) dan dari ini yang terutama adalah 
dopamin (DA) dan noradrenalin (NA). Yang menjadi pangkal tolak 

pemikiran ini antara lain : 
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t 

1. Bahwa ditinjau dari struktur kimianya maka semua neuroleptika 
t idak ada yang sarna. Dalam biuang biokimia ada satu kesamaan 
yaitu obat-obat tersebut kesemuanya menurunkan aktivitas 

ｾ ･ｵｲｯｮ Ｎ＠ (yaitu untuk melanjutkan rangsangan) dalam sinaps-
smaps yang peka CA. 

2. Amfetamin suatu farmako ' ". " n yang menmgkatkan aktlvitas smaps-
ｳｾ｡ｰｳ＠ yang peka DA, apabila diberikan terlalu banyak, dapat me-
mmbulkan geiala-geJ'ala yang " d ' , , 

J mmp engan sklzofrem paranoId, 
Farmakon lainnya yang me' k tk " , , nmg a an aktIVltas smaps-smaps yang 
peka DA di otak J'uga dap t 'b 1 ' , " , a memm u kan geJala-geJala pSlkotlk, 
Mls,alnya ｌ ｾｄｏｐ＠ A suatu pendahulu daripada CA dapat juga mem-
berikan PSIkosa tetap' t 'dak d ' . , I 1 apat memmbulkan psikosa sepertI 
yang dISebabkan oleh amf t' , " . e amm yrutu geJala-geJala paranOId de-
ngan kesadaran yang cerah, 

Di dalam percobaan ad b' 
p a Inatang terdapat korelasi antara kemam-

puan untuk membendung t d 
I ' resep or engan kekuatan pengobatan suatu 

neuro eptIkum, Pertan' , 
terdapat ' yaan yang tImbul Yalah , apakah pada skizofrem 
Ba ak ｰ･ｮｾｾｫ｡ ｴ｡ｮ＠ aktivitas sinaps-sinaps yang peka CA di otak. 

ny penelitIan yang telah d't' . 
demikian masih te d ' 1 uJukan dalam persoalan ini. Namun 

r apat keslffipan' , 
hal yang menarik h' g Sluran hasIl dan pendapat. Suatu 

per atIan d' , , '. 
mungkin skizofren' 't ISInI yaklll tlffibulnya pemikiran bahwa 

I I U suatu kum I . 
nyai patogenese tun al pu an pengertlan dan tidak mempu-
tuntas mengenai t

gg
· Harapan untuk mendapat jawaban yang 

pa ogenese skizof" . 
berkembang ini ta ak rem yang drrasakan telah mulal 

mp seperti ak k d 
yang juga telah melakukan Ｌｾ｡ｮ＠ as. H.M van Praag (1980) 
'het zoeken naar d penelitlan tersebut akhirnya mengatakan : 
zoeken naar een naaled ｾ｡ｴｨｯｧ･ｮ･ｳ･＠ van de schizofrenie lijkt op het 

In een hoo'b d' - , 
mencari patogenes k ' , I erg, Ie geen naald bevat' artmya, 

e s lZofrem sam haln ' . 
dalam suatu gunun a ya dengan mencarl Jarum 

, g-gunungan rumput yang tidak ada jarumnya. 
Apabila rnengenai patogenese' , 
kin dapat dikatak b 1 SklZofrem belum terjawab, atau mung-

an eum d'd ' 
penelitian-penelitia 1 apat suatu gambaran yang jelas dart 
," n yang sedan dilak d' Juga diarahkan " ' d g ukan, maka perhatian stu 1 

pa a ganggu , rasaan yang an perllaku lain yang didorong oleh pe-
sangat tidak 

menyenangkan pada diri 'ta serta 

MILIK 
PERPUST AKAAN 

· UNIVERSITAS ａｉｒｌａｎｇｇＡｾＧＢ＠

SURABAYA 

ＭＭＭｾ］Ｍ ＮＢ ｾ Ｍ

kecemasan yang sangat mencekam pada dirinya yaitu yang disebut 
depresi. Sejak sekitar 20 tahun yang lalu telah mu!ai dilakukan pene-
litian mencari kemungkinan apa ada hubungan an tara depresi dan 
gangguan metaboli sme monoamin (MA) di otak. 

Apakah yang dicapai dari penelitian-penelitian mengenai hal ini ? 
Monoamin-monoamin di dalarn otak yang terutama berfungsi sebagai 
neurotransmitter ｡ｾ｡ｬ｡ｨ＠ : 5 - hidroxitriptamin ( 5 - HT, serotonin ), 
noradrenalin (NA), "dan dopamin (DA). Dua yang akhir ini adalah 
dari golongan katekolamin. Para peneliti di Eropa mengarahkan perha-
tian pada peranan 5 - HT pada timbulnya depresi sedang para sejawat 
yang di Amerika pada NA. Pernik iran yang semula diperkirakan tidak 
begitu sukar untuk dilaksanakan untuk menemukan peranan zat-zat ter-
sebut pada gangguan jiwa ternyata mengalami juga banyak kendala 
(hambatan). Kendala-kendala terse but disebabkan karen a yang dapat 
diukur bukan zat asalnya namun metabolitnya sedang ini juga ditrans-
portasi dari otak terus kedalam darah sehingga tidak mudah untuk 
mengukur kadarnya yang eksak. Namun telah didapatkan suatu akal 
yaitu dengan memberi beban ciengan zat yang disebut \ probenecid 
yang dapat menghambat transportasi 5 - Hidroxy Indol Acetic Acid 
( 5 - HIAA ) dari otak kedarah. Dengan demikian dapat diukur besar 
kadar 5 - HIAA yang ada dalam cairan cerebro spinalis. Pada pen-
derita dengan depresi vital ternyata kadar 5 - HIAA tersebut 
turun, Dari hasil ini disimpulkan bahwa ada gangguan metabolisme 
5 - HT, Kegembiraan para peneliti timbul karena mungkin di sini 
letak jawabannya. Kegembiraan ini ternyata tidak berlangsung lama 
karena dari banyak penelitian berikutnya menunjukkan bahwa ter-
nyata tidak semua penderita kadar 5-HIAA terse but turun yang ren-
dah hanya sekitar 30% saja, Dari para penderita yang berkadar rendah 
ini memang setelah diberi pengobatan kadar 5- HIAA nya dapat naik 
tetapi juga tidak semua penderita dapat mencapai nilai normal. Mung-
kin para bekas penderita yang kadar 5-HlAA nya tidak dapat men-
capai normal adalah mereka yang memang mudah untuk jatuh sakit 
lagi (the high risk group). Orang yang banyak mengharap bahwa hasil 
penelitian ini akan sangat berguna dalam pengarahan ternyata masih 
merasa kurang puas juga karena tingginya angka kegagalan yang 
diperoleh sehingga belum terdapat kesamaan - pendapat mengenai 
kegunaan praktisnya, Mengenai studi ten tang katekolamin yang diu-
kur metabolitnya yaitu 3-metoxi 4 - hidroxi - phenil. glikol (MHPG) 
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Temyata ada segolongan penderita depresi yang tinggi kadar MHPG-
ｮｾ ｡＠ Ｌｾ ｡ｮ＠ ini lebih berhasil dalam pengobatan dengan pemberian ami-
ｴ ｮｰ ｴｉｬｩｾ＠ dan ada golongan yang rendah kadar MHPG nya dan ini lebih 
berhasil dalam pengobatannya bila diberi imipramin. Akhirnya, Maas 
Ｈ Ｌ Ｑｾ ＷＸＩ＠ mengatakan : 'depression is a heterogenous illness', Pene-
htlan-penelitian masih teru d 'k ' k , s 1 eI'Ja an untuk mendapat kesempurnaan 
hasil serta kemudahan dalam penerapan pengobatan baik yang 5-HT 
NA, maupun DA Sa bil' ' 
d' ah k ,m menunggu hasIl-hasil yang lebih baik maka 

lUS a an pula untUk me ' b 
t ' , ncarl O at-obat yang lebih efektif dan kurang 

OXIS dan lebih mudah dal 
noam' d am penggunaan, Obat-obatan golongan mo-

m-oxy ase i h'b'tt 
bentuk d ,n 1 1 ers (MAOI) cukup efektif lebih-Iebih untuk 

epresl yang tidak khas d' 
dal ' namun rrasakan tidak begitu mudah 

am penggunaan obat ters b t d " 
b ' . , , e u emlklan pula halnya dengan pem-
enan garam litlU m Beb 

dapat dan rna 'h t ' , erapa macam golongan obat baru telah di-
Sl erus dlsempumakan. 

Kita telah maju seta ak ' 
nyak tantan t p namun perJalanan masih jauh dan masih ba-

gan- antangan yang h dih 
. kita untuk d t arus adapi. Bagaimanakah uSaha 

apa mencegah ganggu " ", I 
karena mencegah lebih· ' , an JlWa. Pertanyaan ml tlffibu 
mungkin aka d ｾｲｵｫ＠ darlpada mengobati dan selain itu beaya 

n apat leblh rendah rt 'f 
orangan rnelai k se a 81 at pelayanan tidak hanya per-

n an serentak telah melip t' u 1 orang banyak. 

Hadirin yang terhormat , 

Betapa pentingnya penelitian- ' , 
biologik seperti t peneIitIan yang dilakukan dalam bidang 
rnampu untuk rn

yang 
helah dibi.carakan dimuka namun tidak akan 

engara kan stud' I ' 
kah-Iangkah yang d'l k 1 8e anJutnya apabila tidak ada lang-

1 a ukan dalam I' , , 50 
tahun yang lalu t I h ' pene ltI an sosialnya, Se]ak 
, e a mulru tam ak dal . 

lmgkungan hidup ,P am pengamatan psikiatri bahwa 
.. mernpunyal pen h ' 
Jlwa manuSl'a Hal' - garu terhadap sehat atau sakltnya 

, 1111 telah d' -
timbullah konsep Ii k lcatat Juga sejak akhir abad ke 19, Maka 
faktor, yaitu: ng ungan hidup, konsep ini timbul karen a beberapa 

1. Bahwa ada p b d 
d b er e aan gejala-gejala penyakit J'iwa pada abad 19 

an a ad ke 20 ' , 
2, ｐ･ｲ｢･ｾ｡｡ｮ＠ gejala-gejala 

Amenka Serikat ' sakit jiwa yang ada antara Eropa dan 

3, Perbedaan ' ' 
Vartasi geJ'ala k't .. 

sa 1 Jlwa antara 8atu penderita dengan 
14 

yang lain yang tidak dapat diterangkan secara adekuat dengan 
pandangan biologik murni; 

4, Rasa kurang puas dari hasil terapi fisik dan farmakologik sema-

ta - mata, 

Konsep ini bertolak pada dasar pikiran bahwa gejala-gejala yang ada 
pada penderita baik yang bersifat pikiran, perasaan, dan perilaku-
nya, harus dilihat sebagai satu keutuhan dan tidak disoroti seperti 
yang dilakukan oleh penganut konsep biologik. Aliran konsep ling-
kungan hidup tidak menolak pandangan aliran biologik. Karena itu 
dinamakan juga aliran psiko-biologik dan yang memandang penyakit 
jiwa sebagai hasil dari pada paduan banyak faktor-faktor dengan kata 
lain 'multi causative effect' yaitu paduan dari efek kebudayaan, sosial-
ekonomi dan idiosinkrasi pribadi, Hal demikian dikemukakan terutama 
oleh Adolph Meyer, 

Sesuai dengan tolak pikiran tersebut maka banyaklah dilakukan pene-
litian - penelitian epidemiologik mengenai sakit jiwa, Laporan-Iaporan 
mengenai skizofreni didapat bahwa kebanyakan yang menderita penya-
kit ini adalah mereka yang berumur antara 24 tahun sampai dengan 50 
tahun dan terutama pada kelompok umur 25 - 34 tahun, I Dari negara 

yang sedang berkembang antara lain dari Indonesia dilaporkan dari 
hasil peneIiti an Moeljono Notosoedirdjo (1972) bahwa dari kelom-
pok-kelompok umur justru prevalensi yang tinggi ada pada kelompok 
umur yang lebih muda yaitu mereka yang ada dalam kelompok umur 
14 - 24 tahun, Kebanyakan dari penderita skizofreni adalah berasal 
dari mereka yang dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu keadaan 
sosial-ekonomi yang sangat kurang dan lingkungan qidup yang padat 
dan jorok. Teori ruaya kebawah (downward migration) yang dalam 
hal ini mau mencoba menerangkan bahwa mereka hidup dalam keada-
an sosial-ekonomi yang rendah disebabkan karena mereka tergeser dari 
strata sosial-ekonomi yang lebih baik ke strata sosial-ekonomi yang 
sangat rendah dikarenakan mereka telah sakit dan tidak mampu untuk 
｢･ ｲｫ ｯｭｰｾｴｩｳ ｩ＠ dalam mempertahrmkan hidupnya, 

Tanggapan ini sejalan dengan tnnggapan Darwin yang mengatakan 
'survival of the fittest' jadi Sl'macam seleksi alamiah, Pandangan ini 
tidak diterima karen a tidak didapatkan bukti-bukti akan kebenaran 
teori ruaya kebawah tersebut seperti yang telah dilakukan oleh ban yak 

sarjana antara lain Cassel (1966). Dohrenwend(1967), Moeljono Noto-
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soedirdjo (1972) juga penelitian-penelitian, oleh Kaplan Reed R-

chard son. (1956), Hollingshead, Redlich (1958) dan ｍ ｾｲｲｩｳ＠ (l
s
959; 

Mengenru. depresi dilaporkan bahwa lebih banyak't e d t d I . b . . r apa pa a go ong-
8
7
nO tyanh g erpendldikan tinggi dan pada kelompok umur antara 50 -

a un. Untuk neurosa misaln d · b k ya myatakan oleh Srole (1962) lebih 
anya pada mereka yang ada dalam tat . 

d . d s us s<;>slal-ekonomi yang baik 
｡ｮ ｾ｡＠ a. mereka yang kurang status sosial-ekonominya Namun de-

miklan Juga belum tampak ad k 
penelitian yang lain . tr b a esepakatan pendapat karena hasil 

JUS u ertentangan ant 1· . . 
Sewell dan Haller (1959) K ara am penehtlan oleh 

, omhauser (1965) P k d . 
(1966). Untuk psikopati dik k k ' .ar er an Klemer 
k 

emu a an bahwa dl dal k h·d 
ota angka prevalensi lebih ting . dari . am e 1 upan 

kacau kehidupan masyarak t gI pada dlpedesaan dan semakin 
a nya semakin ting· I 

kopati. Peranan keluarga t b gI pu a prevalensi psi-
sanga esar pengaruh t 

gi rendahnya angka prevalensi ini karen a nya erhadap ting-
per8!)an ｰｾｮｴ ｩｮｧ＠ dalam pembinaan k h.d keluargalah yang punya 
Good dan Good mengatak bah' e I upan semasa kanak-kanak. 

an wa masyarakat se; hte h ' 
, tercipta bila keluarga _ k I . Ja ra anya dapat 

e uarganya seJahtera 

Mengenai berapa ban ak d· .. 
psikosa oleh WHO d.

y 
b pen ･ｲｾｴ｡＠ Jlwa yang ada didunia maka untuk 

tidak b. lse ut berklsar an tara 10 / 00 sampai 3 0 / Ini 
erartl bahwa tidak dapat 1 bih d . 00· 

aela beberapa penelitian e arl pada angka 3 0/00 sebab 

An k 
yang mendapat angka 1 bih . . 

g a terse but dapat d·k tak yang e tmggI. 
I a, an angka rata-rata. 

Tietze melaporkan d· . . 
. an penehbannya d I tah 

darl 20 bayi yang lahir d.k a am un 1943 bahwa 1 
lam. Iota New York dal h· . . ' 

1 dirawat di Rumah Sak. . am ldupnya akan menga-
mengatakan bahwa untUk ｫｾｾ｡＠ Jlwa sedang Lemkau dalam tahun 1959 
yaitu 1 dari 12 b . New York angka tersebut telah berubah 

aYI yang lah· U 
bahwa Ｓｾ＠ _ 501 Ir. ntuk depresi oleh WHO disebut 

o 70 penduduk du . . . 
100 lBampai 150 . t ma mendenta depresi yaitu sekltar 

JU a orang untuk 
yang terendah yaitu 600 /' neurosa pernah disebutkan angka 

, 00 namun angka ini sangat varia bel. 

Dalam penterapannya dalam SUa ' 
aebagai 'comrnunit Ｌ ｾ＠ masyarakat. psikiatri sosial disebut 

y psychIatry atau' d .,. h· t ' 
yang antara lain rnelaksan .. " a mmlStratIve psyc 18 ry 
agar angka ganggu .. akan usaha rnengatur tatalaksana hidup 

an Jlwa dalam k . . 
pengaturan pengob ta rnasyara at dapat turun dlSampmg 

a nnya dan reh b·l't ' masyarakat k all asl bekas penderita dalam 
embali Sebag' 

, 81 contoh usaha yang dilaksanakan ter· 
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hadap retardasi mental diusahakan untuk dicegah dengan melaksana-
kan pemeriksaan terhadap phenilketonuri. 
Setiap bayi yang lahir diperiksa dan apabila bayi terse but menun-
'Jukkan phenilketonuri maka segera bayi tersebut diharuskan diit 
yang kadar phenilalanin-nya; rendah sejak lahir sampai umur 4 atau 
6 tahun sehingga dengan demikian retardasi mental yang berat ini 
dapat dicegah. Di Indonesia belum pemah dilaporkan terdapat kasus 
phenllketonuri' , yang dinegara Barat dinyatakan 1 diantara 25.000 
atau 10.000 bayi yang lahir menunjukkan phenylketonuri. Menurut 
WHO jumlah penduduk yang mengalami retardasi mental berat ber-
kisar antara 3% 0 dan 4% 0 dan yang sedang yaitu dengan LQ. 
50 - 70 pada kelompok umur sekolah yaitu 25%

0 . Pada bayi yang 
lahir dengan sindroma Down, yaitu yang menunjukkan kelainan pada 
kromosom otosomnya umumnya menderita retardasi mental ringan 
tetapi juga 30% dari yang berat menunjukkan sindroma Down terse but. 
Salah satu sebab yaitu apabila ibu melahirkan bayi pada umur 40 
tahun atau lebih. Semakin tua ibu yang melahirkan anak semakin 
besar kemungkinan bayi yang lahir menderita sindroma Down. Dike-
mukakan oleh WHO bahwa apabila ibu-ibu tidak melahirkan anak 
setelah mencapai usia 35 tahun maka angka bayi dengan sindroma 
Down akan turun dengan 50%. Psikiatri sosial memperhatikan penga-
turan tata ruang lingkup hidup manusia yang disebutnya 'social 
engineering'. 

Banyak sumbangah-sumbangan yang telah diberikan pada upaya kese-
hatan jiwa. Pada pertengahan abad ke 20 konsep etologik, biologik 
dan sosial' seolah-olah masing-masing berdiri sendiri namun menjelang 
akhir abad ini dirasakan bahwa masing-masing merasakan kekurang 
sempumaan dan justru dapat saling mengisi. Malahan dikatakan bahwa 
salah satu syarat yang penting untuk dapat menjadi ahli psikiatri 
so sial yang baik haruslah menjadi ahli psikiatri klinik dulu yang baik. 

ｈ｡ｾｩｲｩｮ＠ yang terhormat, 

Menjelang akhir abad ke 20 ini kehidupan umat manusia ditandai 
dengan banyak macam peristiwa. Disatu pihak peristiwa-peristiwa 
yang membahagiakan dan membanggakan umat mru.1Usia, sedang 
dilain pihak peristiwa-peristiwa yang mengerikan dan mencemaskan 

bagi umat manusia. Peristiwa-peristiwa yang menggembirakan dan 
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ｭ･ｭ｢｡ｮｧｧ｡ｫｾｮ＠ dapat dikatakan terutama penemuan-penemuan baru 
ｫ｡ｲｾｮ｡＠ kemaJuan-kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan tekno-

ｐ ｉｏｾ＠ YtOang ､｡ｾ｡ｾ＠ membantu meningkatkan kesejahteraan hidup manusiao 
ens Iwa-penstIwa yang menc k d 

emas an an mengerikan terutama yang 
mengancam perikehidupan man 0 0 

do 0 P USIa sampal dengan existensi manusia 
s.en lflo embunuhan pembu h I 
t k 0 - nu an antar urn at manusia baik yang 
ampa maupun tIdak tampak tl h 
01 0 1 h sanga a mencemaskan karen a nilai-

ｧ ｮｾｬＺｴ Ｚ＠ ur ｫ･ｾ｡ｮｵｳｩ｡｡ｮ＠ telah mulai dipertaruhkano Bahkan beberapa 
manUSla telah berani me °ukk 

°Ii k nunJ an seolah-olah dunia ini adalah 
mI nya dan dapat berbuat se al _ 
k hOd g a sesuatunya tanpa menghiraukan 

e I upan umat yang laino Kemo 0 0 0 
dO 1 k aJuan teknologI yang semestmya hanya 
Iper u an untuk meningkatka ik hOd 

memberikan k n per e I upan manusia sehingga dapat 
esempatan yang lebih luas k d 

dapat memanjatk 00 epa a umat manusia untuk 
- an rasa PU]I syukur kepada Tuh 

rikan rakhmatNyaJou t dO al an yang telah membe-
, s ru IS ah gunakan unt k 

lain demi kepuasa dO 0 0 0 u membunuh umat yang 
n ITl pnbadl Sikap al" 

yang memberikan do 0 s mg mencurigai (paranoid) 
rongan untuk melak k 

demikian ini bahan-bah . sana an perbuatan tercela 
an pembunuh baik yan b o o 

antara lain gas racun bO 1 Ok ( 0 g erupa bahan klmla 
, 10 ogl VIrUS dan to) 

semua ini disiapkan dal t oxm dan senjata nuklir, 
am empat persedo 

dengan satu gelas besar t 0 b 0 laannya (stockpile)o Bahwa 
d oxm otohnus sel h 0 

apat dimusnahkan meru k uru umat manusia dibum} 
K pa an ancaman yang 

arena itu maka peranan k h ' 00 sungguh mencemaskano 
t k ese atan Jlwa kh 00 un u turut membantu Ususnya psikiatri waJlb 

01 hmenegakhn sendO dO 
e WHO telah direncan I I-sen I kehidupan manusiao 

o d a<:an untuk me 0 k 
Sla an ini dapat dilihat t 0 nmg atkan kesehatan manu-
m 0 an ara lam denga b 

anusIa, umur rata-rata b n ertarnbah panjang umur 
o kO angsa Indonesia k 

pru se ltar 60 tahun N se arang telah dapat menca-
I 0 0 amun demikian 0 0 to 
laglaan dan kesejahteraan t Odak m} ldak berarti bahwa keba-
un I perlu dO "k" 

lur yang panjang apabila pe ·h IPI Irkan karena apa artinya 

ｾ｡ｮｹ｡＠ 'how to add more ｹ･｡ｲｓｮ ｾｯ＠ ｬｾｦ Ｚｾ ､･ｲｩｴ｡ｾｾ ｯ＠ Maka masalahnya tidak 
hve s to years'o Telah kOt k otetapI Juga menjadi 'how to add 
susunan t I a etahUJ beta b 

ura saraf baik ditO 
0 0 pa esar peranan pusat 

pengaru h 1I1]au darl sem t 1 0 • 

-pengaruh lingkun o· e Q oglk, blOlogik maupun 
pusat susunan urat saraf t d. gan yang ada terhadap perkem bangan 

a 1. 

Di dalam akhir abad k 0 0 

ban k 0 e 20 1111 lin gkun I 0 

h
o ya dlpengaruhi ooleh tekn logan 11dup manusia sudah mulai 
Idup Ie d 0 oOgJ malah m 0 

pas arl pada pengaruh boo anUSIa mulai beIajar untuk 
Urnl Yaltu dO d 

18 
I alam ruang angkasa 

yang bebas dari pengaruh gaya tarik bumi. Pembuahan di dalam 
tabung percobaan, penggunaan jantung buatan, semua ini tentu akan 
mempunyai dampak pada etologi manusia selanjutnyao Adakah kira-
nya sel-sel saraf yang di dalam ontogeni tidak tersambung pada sekarang 
ini akan tersrunbung karena sebetulnya telah ada di dalam filogeni ? 

Karena seperti dikemukakan Haeckel 'ontogeni adalah rekapitulasi 
daripada filogeni' yang pada diri manusia sebetulnya telah ada tapi 
jauh tidak menampakkan diri dalam sikap dan perilakunya namun 
sekarang mulai manifest. Bukankah dengan demikian akan dapat 
dikatakan dikemudian hari bahwa yang dikatakan manusia itu morfo-
logis mungkin masih manusia tetapi di dalamnya bertokol sifat kebi-
natangan yang sangat buaso Apakah mungkin juga telah tiba saatnya 
bahwa species manusia akan lenyap dan ini adalah karena kodrat 
Ilahi yang disalurkan lewat sikap dan perilaku manusia sendiri ? Saya 
tidak hendak mengungkapkan suatu perasaan yang pesimis tetapi 
hendak memohon perhatian kita semua karena waktu masih ada untuk 
dapat menyelamatkan manusia inio Salah satu usaha adalah menyadari 
persoalan ini serta usaha kesehatan jiwa dalam upaya penanggulangan-
nyao Jerome Do Frank dalrun bukunya Sanity and Survival yang me-

ngupas soal aspek psikologik mengenai perang dan drunai menjelaskan 
masalah yang pokok terletak pada manusianya sendirio Kesehatan 
jiwa ini bukan hanya monopoli psikiatri melainkan juga ilmu-ilmu 
yang lain dan kesehatan jiwa hanya dapat berhasil justru apabila ada 
pengertian bersama dan bekerja sruna antara yang satu dengan yang 
laino Penterapan psikiatri di dalam masyarakat yaitu psikiatri 
sosial seperti apa· tt:ilah saya uraikan di muka memerlukan masukan-
masukan dari beraneka cabang ilmu kedokteran lainnya juga ilmu-
ilmu pengetahuan lainnyao Tidak berlebihan kiranya apabila diseleng-
garakan suatu Pusat PeneIitian Pusat Susunan Syaraf (Brain Research 
Center) sehingga kita dapat lebih banyak memberikan urun pikir 

dan urun rem buk. 

Hadirin yang terhormat, 

Di Indonesia pad a waktu sekarang perhatian untuk upaya kesehatan 
jiwa masih sangat perlu ditingkatkano Sebagai suatu gambaran menge-
nai perkembangan jumlah dokter jiwa dibandingkan dengan jumlah 

penduduk untuk Amerika Serikat pada tahun 1880 adalah 1 untuk 
4500000 penduduk dan pad a tahun 1980 perbandingan terse but men-
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jadi 1 untuk 8.500 penduduk. Di Perancis dalam tahun 1880 nisbah 
(ratio) tersebut adalah 1 dokter jiwa untuk 300.000 penduduk dan 
dalam tahun 1980 nisbah tersebut menjadi 1 untuk setiap 14.000 pen-
duduk. Di Indonesia dalam tahun 1880 belum terdapat dokter jiwa 
dan dalam tahun 1980 terdapat 150 dokter jiwa dan nisbahnya yaalah 
1 dokter jiwa untuk 1.000.000 penduduk., Mengenai nisbah dokter 
jiwa terhadap jumlah dokter diAmerika' Serikat pada tahun 1880 
adalah 1 per 680 dokter dan dalam tahun 1980 nisbah tersebut men-
ｪｾ､ｩ＠ 1 pada setiap 17 dokter, sedang di Indonesia 1 dokter jiwa diban-
ding 1.100 dokter. Angka-angka untuk Indonesia masih kurang tepat 
sebab baik perubahan karena bertambah maupun yang berkurang di-
sebabkan pindah keluar negeri, meninggal dan sebagainya belumdapat 
dicatat dengan sempuma Walaupun dalam alam kemerdekaan Indone-
sia sejak 1945 sampai sekarang jumlah dokter jiwa (psikiater) dapat 
dikatakan telah bertambah dengan lebih dari 100 kalinya sedang 
penduduk "Indonesia belum meningkat ,sampai 100 kalinya nam"m 
kenaikan' angka-angka perbandingan penderita yang perlu dila 
yani dengan dokter Jiwa yang melayani dapat dikatakan mening-
kat aekall'. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan teknologi 
yang sekarang ini dalam hal ini juga termasuk ilmu kesehatan angka 
kematian karena sakit dapat banyak diturunkan tetapi yang berhasil 
hidup tidak jarang menderita cacat mental, gangguan jiwa (sindroma 
otak organik) dan juga menurunnya ketabahan jiwa terhadap str,es 
fisik maupun psikik. Menurunnya prosentasi kematian bayi yang 
lahir, kematian anak karena sakit radang otak, ruda paksa pada kepala, 
qan lain sebagainya adalah merupakan sumber sumbangan' kasus juga 
bagi kedokteran jiwa. Juga dari sektor-sektor lain yang bukan kesehat-

an ｾ･ｮ｡ｭ｢｡ｨ＠ jurnllih kasus sakit jiwa ataupun rneningkatkan angka 
'the 'high risk group'. Sernakin bertambah urnur rata-rata bangsa 

Indonesia serna kin diperlukan juga perawatan kesehatan jiwa yang 
khusus termasuk psikiatri yang khusus yaitu psiko geriatri. PengeIh-
bangan psikiatri anak perlu diperhatikan pula mengingat jumlah usia 

muda yang banyak khususnya bagi negara yang sedang berkernbang 
juga 'forensic psychiatry' sehubungan dengan niasalah kejahatan yang 
pelakunya diragukan kesehatan-jiwanya 

Dalam kerangka kesehatan jiwa urnumnya rnaka perlu diselenggarakan 

upaya kesehatan jiwa di sekolah ( di Jawa Timur khususnya di Surabaya 

telah dirintis terpadu dalarn Usaha Kesehatan Sekolah), juga usaha ke-
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sehatan 'iwa dalam industri (yang sekarang sangat berkernbang) yakni 
J k t 'd pat stres Dalam batas-batas kemampuan yang 

tempat banya er a, .. "d t 1 bih 
, ah k agar pelayanan kesehatan Jlwa 1m apa e 

ada telah dlUS a an Pu t 
k t yaitu dengan meningkatkan peranan sa rnendekat pada masyara a K 

M k t (Puskesmas) dengan pelaksanaan upaya ese-
Kesehatan asyara a I 

, P !ita II I telah kita turutkan dalam penye eng-
hatan Jlwa yang dalam e .' t lah 

Str ffikasi Puskesmas diseluruh Jawa Timur yanl5 Juga e 
garaan aI, dalam penampilan pelayanan kesehatan 
menunjukkan penmgkatan 

jiwanya, 
, . ' tu maupun jumlah dokter jiwa perlu diting-

Namun demiklan baik mu k h'd 
" anan a agar sesuai dengan tuntutan e 1 up-

katkan, demiklan Juga sar ｾ Ｂ＠ Pembangunan ini lebih berhasil 
bil kita mengmgml 

an zaman apa a ini dapat dicegah atau setidak-
d k negatif pembangunan 

sedang ampa 'dak enghambat Pembangunan ini. Alhasil 
'd k d'kurangi agar tl m 

tI a nya 1 tuk meningkatkan kesejahteraan semua 
tujuan Pembangunan adalah un 

manusia, 

, yang terhormat, Para teman sejawat pengaJar 
, khususnya dalam meningkatkan mutu 

Kita telah selalu bekerJa sarna Perkembangan zaman menuntut 
" U' itas Airlangga. 

pendldikan mvers 'yang selalu lebih baik, berdaya guna 
ghasilkan sar]ana 

kita untuk men, melaksanakan pengamalan ilmunya, Telah 
dalam pengabdlan d:

ah 
dilakukan yaitu meningkatkan metode be-

banyak upaya yang kurikulum mengarahkan menyusun 
'ar menyusun , 

lajar dan mengaJ ,', hasil pendidikan dan lain sebagai-
'd'k ' pengukuran 

tujuan pendl lan, , an kita tinjau berasal dari Barat kita olah dan 
nya. Semua referensl Y g k d'terapkan disini. Tetapi mungkin ada 

d' ba untu 1 
sesuaikan serta leo 't meninjau peranan diri guru. Beberapa 

k'ta lupakan yro u k't 
satu hal yang 1 b t ini adalah warisan nenek moyang 1 a 
butir mutiara yang saya se u J a yang kiranya berguna bagi kita 

dal m bahasa aw 
yang kebetulan a lak anakan tugas kita sebagai guru. Yang 

d' , dalam me s 
untuk mawas lIl, k mampuan yang harus dimiliki seorang 
pertama mengenai slfat dan ｾ＠ ikap serta perilaku guru. Hal ini di-

kedua mengen81 s guru dan yang , 
jabarkan sebagai benkut, 

dadi guru yaiku ana 8 prakara 
1 P ggoning wong 

. anggan , ah' g sastra ' 
t tegese limp In , 

1 1 Paramasru> ra, 'ka i' 
. k wi tegese putuB mg w, 

l.2. Parama a , 
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1.3. Mardibasa, tegese bisa memantes tern bung ; 
1.4. Mardiwalagu, tegese bisa gawe Ierne sing lelagon ; 
1.5. Kawi carita, tegese sugih carita; 
1.6. Mandraguna, tegese sugih kabisan ; 
1.7. Nawungkrida, tegese lantip ing panglepasan ; 
1.8. Sambegana, tegese Ian tip ing engetan. 

Dalam bahasa Indonesia artinya kurang leblh, 

1. Sifat dan kemampuan guru mencakup 8 hal yaitm 
dapat menunjukkan, 

1.1. Penguasaan bahasa dengan baik ; 
1.2. Penguasaan karya tulis ; 
1.3. Penguasaan kata-kata dan kalimat yang tepat ; 
1.4. Penggunaan kata dalam kalimat yang enak didengat ; 
l.5. Kemampuan bercerita atau membuat contoh sehingga jelas 

mengenai apa yang diterangkan ; 
1.6. Memiliki banyak daya ｧｵｮ｡ｾ＠

1.7. Memiliki kepandaian dalam pelaksanaan karya ; 
1.8. Memiliki daya ingatan yang baik. 

2. Ugering wong dadi guru yaiku ana 8 prakara : 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 

Asih ing murid, tegese dianggep kayadining anak putu ; 
Telaten pamulange, tegese ora mawa wigah _ wigfu ; 
Lumuh ｩｮｾ＠ pamrih, tegese ora duwe pangarah apa-apa ; 
Tanggap mg sasmita, tegese bisa anampani pasemoning urip ; 
Sepen ing panggrayangan, tegese ora dadi kira kiraning murid ; 
Ora ambalekake pitakon ; 
Ora ngendah kagunan ; 
Ora umbar aleman. 

Dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih, 

2. Sikap dan perilaku guru'mencakup 8 hal yaitu : 
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2.1. Menyayangi muridnya seperti terhadap cucunya . 
2.2. Tekun dalam memberikan pelaJ'aran ta 'al npa rasa m as; 
2.3. Menjauhi rasa untuk Tk' . meml I I segala sesuatunya guna kepen-

tmgan pribadi ; 

2.4. Tanggap terhadap segala sesualunya . 

2.5. Menjauhi sikap yang menjadi tanda ｾｮｹ｡＠ ｢ｾ｡ｩ＠ 'd . 
2 6 Tidak "'eO murl , 
. . men gem balikan pertanyaan kepada murid . , 

M1LIK \ 
PERPUSTAKAAN I 

"UNIVE RSITAS AIRLANGOA-

2.7 Tidak mengharapkan pembalas 
2.8. Tidak bertingkah. 

SU RABAYA 

Mudah-mudahan dengan memperhatikan ini kita mampu meningkat-
kan pelayanan kita terhadap pendidikan mahasiswa kita dan mening-
katkan nama Alma Mater yang saya telah mengabdinya selama 31 
tahun terus menerus sejak dimulai sebagai asisten sukarela (volontair) 
yaitu sewaktu masih duduk ditingkat II dan mahasiswa asisten (student 
assistent) sewaktu duduk ditingkat III yang saya mulai dalam bidang 
anatomi. 

Kepada para mahasiswa yang saya sayangi. 

Kebanyakan dari Saudara-saudara belajar dalam waktu yang tidak 
mudah ; kesukaran mendapat tempat menuntut ilmu, kesukaran dalam 
kehidupan ekonomi, mendapatkan buku pelajaran maupun keter-
batasan kepustakaan yang Saudara rasakan. Juga saya menuntut 
ilmu kedokteran di gedung ini tigapuluh dua tahun yang lalu dalam 
suatu masa yang sukar, sehabis Perang Dunia II dan Perang Kemerdeka-
an, suatu masa yang berat dalam kehidupan ekonomi serta tekanan 
batiniah sebagai bangsa yang habis dijajah yang berjuang untuk ber-
diri sarna tinggi dan duduk sarna rendah dengan bangsa-bangsa lain. 
Dengan bekal imu pengetahuan yang saya dapat dari masakehidupan 
Sekolah Menengah yang ada dalam suasana berjuang dan belajar silih 
berganti dan jauh dan kehidupan kota saya memberanikan diri untuk 
masuk pendidika,n "kedokteran yang suasana kehidupannya jauh ber-
beda dengan yang saya alami sebelumnya. Karena itu kesukaran-ke-
sukaran Saudara dapat saya mengerti sepenuhnya walaupun mac am-
nya tidak semuanya sarna dengan yang saya alami sebagai mahasiswa 
sewaktu itu. Saudara dapat mengandalkan bantuan saya sepenuhnya 
dalam membina studi Saudara dalam batas kemampuan saya asal 
Saudara selalu melaksanakan tugas kewajiban Saudara bagi ilmu penge-
tahuan, kemanusiaan, kejayaan Negara dan martabat bangsa kita. 

Hadirin yang terhormat, 

Pada akhir pidato saya ini, perkenankanlah kami sekeluarga memanjat-
kan rasa sukur kami kehadirat Ilahi yang telah melimpahkan taufiq 
dan hidayatNya atas diri kami sehingga dengan seizinNya saya telah 
memperoleh kehormatan yang setinggi ini. Mudah-mudahan kami sela-
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lu ada dalam lindunganNya sehingga saya dapat melaksanakan tugas 
kewajiban saya seperti apa yang diharapkan dari diri saya. 

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya 
kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberi keperca-
yaan kepada saya dengan mengangkat saya sebagai Guru Besar pada 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih saya sebanyak-banyaknya 
kepada Saudara Rektor dan para Guru Besar atas kesediaan Saudara-
saudara menerima saya sebagai Guru Besar dikalangan Saudara. 

Kepada Saudara Dekan Fakultas Kedokteran saya menyampaikan 
banyak terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada 
saya untuk dapat turut berperan dalam mengajukan pendidikan dalam 
lingkungan alma mater ini . 

Kepada Prof. H.R.M. Soejoenoes saya menyampaikan terima kasih 
yang tidak terhingga yang telah mendidik dan mengajar saya menjadi 
dokter serta juga dalam keahlian neurologi dan psikiatri. Selanjutnya 
beliau juga telah menjadi promotor saya untuk mencapai gelar Doktor. 
Kesediaan beliau untuk selalu memajukan muridnya perlu menjadi 
contoh seorang guru. , 

My sincere gratitude to all my teachers at The Johns Hopkins University 
especially to my teacher Prof. Paul V. Lemkau, chairman of the De-
ｾ｡ｲｴｭ･ｮｴ＠ of Mental Hygiene, who has given me his guidance concern-
mg mental health. My deep gratitude also goes to Prof. Sanmel Living-
ston and ,Prof. L ydia Pauli for their guidance and the opportunity 
to work WIth them at 'The Johns Hopkins Children Hospital' as well 
as at Dr. Livi ngston's private clinic. 

I ｡ｾＮ＠ much indebted to so many persons who contri buted to my 
ｴｲ｡ｭｾｮｾ＠ program in Scotland, among others to Or. J. W. Affle ck, 
phYSICIan ｳｵｾ･ｲ＠ intendent of the Royal Edinburg Hospital, Prof. H.J. 
ｗｾｴｯｮＬ＠ chaIrman of the Department of Psychiatry, University of 
Edmburgh, Dr. N. Kreitman, Director for epidemiological studies 
and Dr. G. W. Ashcroft of the Brain Metabolism Unit . 

Zeergeleerde H· , k b ennga, I en U veel dank verschuldigd voor de 
waardevolle hulp die Uhf ' my ee t verleend opdat lk steeds op de hoogte 
ben omtrent de huidig t 'kk I· e on WI e mgen op het gebied van psychiatrie. 
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Juga kepada guru-guru saya mulai dari Sekolah Dasar sampai di Fakul-
tas Kedokteran saya mengucapkan banyak terima kasih atas pendidikan 
yang telah diberikan kepada saya 
Kepada almarhum Prof. Dr. Ch. A.R.D. Snell, yang sewaktu itu menja-
bat Kepala Bagian Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebanyal{-banyaknya. 
Sejak saya dipanggil beliau untuk menjadi asistennya maka selama 8 
tahun menjadi asisten di Bagian Anatomi yang saya mulai sebagai 
sukarelawan, mahasiswa-asisten, sampai asisten penuh kepada saya 
ditimbulkan minat dan kecintaan dalam bidang pendidikan dan pene-
litian. Karena itu saya akan selalu ingat akan jasa beliau. 
Juga kepada almarhum Prof. Heygster yang mengajar dan mendidik 
saya dalam tingkat awal psikiatri saya mengucapkan banyak terima 

kasih. 

Kepada dr. J.B. Ananda. yang telah banyak sekali membantu saya 
baik sejak hanya kita berdua mulai membangun Pusat Kesehatan Jiwa 
Masyarakat/Rumah Sakit Jiwa Menur. Segala kesukaran baik yang 
bersifat pemikiran maupun yang bersifat pelaksanaan pelayanan ke-
sehatan jiwa serta pengembangannya selalu membantu saya sehing-
ga dapat berkembang juga untuk pendidikan maupun penelitian seperti 
sekarang ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. 
Demikian juga kepada semua teman-teman yang sepekerjaan dengan 
saya termasuk karyawan dan karyawati yang mengabdikan diri kepada 
masyarakat di Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat/Rumah Sakit Jiwa 
Menur yang telah rilembantu tugas saya dalam suka dan duka saya 
mengucapkan banyak terima kasih. 

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya tujukan kepada 
Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Ja wa 
Timur yang memberikan kepada saya tempat untuk bekerja dan me-
nambah pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga, untuk 
ini : kepada Prof. Dr. R. Kusumanto Setyonegoro selaku Kepala Di-
rektorat Kesehatan Jiwa yang telah memberikan banyak bantuan 
dan saran-saran yang sangat berguna ; kepada Saudara Kepala Dinas 
Kesehatan Daerah Tingkat I / Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang berturutan dijabat oleh dr. I.G.M. 
Brataranuh, MPH, dr. Soejono Jachja, MPH, dan yang sekarang dr. 
Soeharto Wirjowidagdo, MPH. atas segala bantuan dan perhatiannya 
Juga kepada semua ternan-ternan sepekerjaan di tingkat Direktorat 
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Kesehatan Jiwa, Kantor Wilayah Departernen Kesehatan Jawa Timur 
serta Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur atas kerja sarna 

yang diberikan kepada saya 

Kepada Saudara Ketua dan ternan-ternan di Badan Koordinasi Kedok-
teran Masyarakat dernikian pula ternan-ternan dari tim Ilrnu Perilaku 
saya rnengucapkan banyak terirna kasih atas kerja sarna, pengertian 
dan bantuan yang diberikan kepada saya 

Kepada dr. W.F. Maramis yang selalu rnernbantu saya apabila saya 
ada kesukaran dalarn rnelaksanakan tugas rnengajar, temp at saya untuk 
berkonsultasi dan yang selalu rnernberikan pertolongan dengan segala 
kerarnah an , saya rnenyarnpaikan terirna kasih yang sebanyak-banyak-

nya. 

Kepada Saudara Kepala Bagian Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran 
serta ternan-ternan lainnya saya rnengucapkan terima kasih atas kerja 
sarna dalarn rnengajar para rnahasiswa. 

Kepada Panitya yang telah membantu mengatur segala sesuatu sehingga 
acara ini dapat berlangsung, saya mengucapkan banyak-banyak terima 
kasih. 

Akhirnya teri ma kasih saya yang tidak terhingga saya tujukan kepada 
almarhum Ayah dan almarhumah Ibu saya yang telah mengasuh dan 
mendidik saya penuh ketekunan tanpa mengenal lelah juga dalarn 
derita dan duka yang dialarninya Perikemanusiaan, kejuj uran , peng-
abdian pada masyarakat, ketekunan dan bekerja keras adalah yang 
dijadikan pedoman dalarn mendidik saya namun juga harus selalu 

takwa kepada Tuhan karena Tuhanlah yang akhimya akan menentu-
kan segala-galanya. Sangat saya sayangkan bahwa beliau tidak dapat 
menyaksikan peristiwa ini yang sangat pent ing dalam kehidupan saya. 

Juga terima kasih saya yang tidak terhingga kepada almarhum kakak 
tertua . saya Soernanto yang t elah wafat ｢ ･ ｢･ｲｾｰ｡＠ hari sebelum saya 
menenma Ｌｳｵ ｾ｡ｴ＠ pengangkatan menjadi Guru Besar. Beli aulah yang 
selalu men]adl sesepuh dan panutan adik-adiknya. 

Isteri dan anak.-anakku yang saya cintai, 

Apa yang telah saya capai ini adalah berkat pengertian, kasih sayang 
serta pengorbanan kalian yang telah kali an b 'k T en an. anpa bantuan 
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kalian pasti saya tidak akan dapat rnencapainya Untuk itu saya sam-
paikan terirna kasih saya yang tidak terhingga Semoga kita selalu di 
ridhloi Tuhan dan semoga anak-anak kelak dapat lebih baik dan lebih 
berhasil dari pada saya dalam pengabdiannya kepada Tuhan, Kema-

nanusiaan, Negara dan Bangea kita. Amin. 

Sekian dan terima kasih atas perhatian hadirin. 
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