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Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
rakhmat Nya, maIm pada hari ini saya dimungkinkan mengucapkan 
pida to pengukuhan di hadapan hadirin yang terhormat. 

PEmyakit infeksi oleh jasad renik atau mikl"oba terutama yang sifatnya 
sangat mlldah menular, sebenarnya telah lama dikenal umpamanya Pest, 
telah dikenal penyakitnya sejak tahun 542 A.D., sedang dalam abad 
pertengahan, 1348 - 1349, penyakit yang sama itu telah menelan 
korban sekitar 25 jut a di Eropa saja. Sedang antara tahun 1864 - 1875 
dalam pandemi Kholera ke IV tak ada batas benua manapun yang aman 
terhadap "serbuan" kholera ini. 

Belum pula penyakit cacar, karena itu baiklah diingat bahwa tiada 
penyakit lain yang telah merenggut nyawa demikian banyaknya dalam 
waktu relatif begitu singkat kecuali penyakit infeksi yang 
diklasifikasikan sebagai penyakit menular. 

Walallpun baru-baru ini dunia kita ini telah dinyatakan bebas cacar 
sebagai salah satu penyebab kematian manusia terbesar setelah 
perjuangan ulet dan mahal selama berpuluh tahun dengan kerahan 

semlla tenaga, daya dan kemampuannya, namun pengetahllan manusia 

akan hake kat dari penyebab-penyebab dari penyakit-penyakit itu 
belumlah begitu tua usianya. 
Tepatnya bar lllah satu abad yang lalu terjadinya "break through" 
berkat usaha ya ng ulet sekali dari sejumlah orang yang genial seperti 
Robert Koch, Louis Pasteur dan lain-Iainnya, barulah manusia 
mengenali dengan meyakinkan bahwa memang ada dunia kehidupan 
lain dengan jasad-jasad hidup yang karena demikian kecilnya llkurannya 

sehingga tidak dapat dilihat tanpa penggunaan alat pembantu untuk 
pembesaran. 

Khususnya, memang setelah manusia mampu membuat alat-alat 
pembesaran ini dimulailah perkembangan dalam satu abad ini yang 
demikian pesatnya, sampai mencapai batas-batas yang hampir tak dapat 
dipercaya, hingga telah diperdengarkan suara-suara untuk diadakan 
pengawasan yang lebih ketat terhadap eksperimen-eksperimen, agar 

percobaan itu sendiri tidak menghasilkan atau mengakibatkan 
terjadinya hal-hal yang manusia sendiri tidak mampu mengkontrol (out 

of control). 
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Selain perkembangan diri yang demikian pesat, ia pun ｭ･ｲｵｰ｡ｫ｡ｾ＠
. b 'l baru seperti imniunolog1, rangsangan lahrrnya cabang-ca ang 1 mu . . . 

immuno chemistry, immunopatologi dan lain sebagamya yang kml 

berkembang pula am at pesat. 
Perkembangan mana satu dan lain juga disebabkan dan ditunjang ｯｬ･ｾ＠

. k' bk n di bidang teknologI, adanya sentuhan kemaJuan yang mena JU a 
sebagaimana juga halnya di cabang ilmu lainnya. 

. h laupun dikonstatir 
Dalam uraian ini akan terungkap pula ba wa, wa . 

. . k' saalah yang dihadap1, adanya kemajuan pesat tersebut, dlbanya seg1 rna 
. ki . f k ' d penyakit menular, dalam perJuangan melawan penya t 111 e S1 an 

tetaplah sarna adanya. Diantaranya yang sangat menonjol ialah bahwa 
masyarakat yang kurang mampulah yang hampir selalu terlebih dahulu 
dan lebih banyak yang menjadi korbannya, walaupun kekurang 
mampuan itu sendiri bukanlah sebab langsung dari padanya. Namun 
secara tidak langsung ia sungguh-sungguh merupakan faktor yang sangat 

menentukan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Patut pula kiranya kita sekalian memanjatkan puji syukur ｫ･ｨ｡､ｾｾｴ＠
Allah SWT bahwasannya semenjak pemerintahan Orde Baru ml , 
pernyataan sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 telah secara lebih mantap memperoleh, 
bentuk yang lebih nyata dari pada selama masa-masa ｳ･｢ ･ ｬｵｭｮｹｾ Ｌ＠

dimana pemerintahan Negara Indonesia bertekad untuk tidak sa]a 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia ｾ ･ｬ｡ｭ｡ｮｹ｡Ｌ＠ tetapi juga dan terutama memajukan 
k . h eseJa teraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk mencapai tujuan dari perjuangan kemerdekaan bangsa 

ｳ ｾ ｢｡ｧ｡ｩｭ｡ｮ｡＠ tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
､ｾｰ ･ ｲｬｵｫ｡ｮ＠ usaha-usaha keras, usaha mana telah berturut-turut 
drrumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan Repelitanya 
ｾ ｡ｮ ｧ＠ .susul-menyusul dan yang telah menampakkan titik-titik terang 
emaJuan khusus d I' . muIll , nya a am memngkatkan kese]ahteraan u 

maupun mencerdaskar! kehidupan bangsa. 
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Salah satu segi penting untuk meningkatkan kesejahteraan ialah 
usaha-usaha peningkatan derajat kesehatan rakyat. Hal ini tercermin 
tidak saja dengan peningkatan kwantitas tetapi juga kwalitas dari pada 
pelayanan kesehatan itu sendiri. 
Peningkatan kwantitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari semakin 
banyaknya jUrrllah Pus at Kesehatan Masyarakat· yang dibangun 
Pemerintah dalam tiap Repelita selama ini. 

Bila pada awal Pelita I Propinsi Jawa Timur hanya mempunyai 175 
Puskesmas ditunjang 199 Puskesman Pembantu maka pada saat ini ' 
dalam Pelita III di Jawa Timur telah terdapat 556 buah Puskesmas, 80% 
diantaranya dipimpin tenaga dokter. 
Dari situ dapat dilihat adanya peningkatan kwantitas yang cukup 
berarti. Peningkatan dapat pula dicatat dari segi kwalitas, khususnya 
kwalifikasi pelayan kesehatan yang mengelolanya. Dengan peningkatan 
mutu tenaga kesehatan yang menangani, juga jenis pelayanan kesehatan 
mengalami peningkatan pula. Kalau semula hanya 7 jenis upaya 
kesehatan dapat dilakukan dalam Pelita I, sejak Pelita III, 12 jenis 
upaya kesehatan telah dapat dilakukan, dimana pemberantasan 
penyakit menular menduduki urutan prioritas cukup tinggi bersama 
hygiene sanitasi dan penyuluhan kesehatan masyarakat. 
Sebagai kelengkapan sarana pelayanan kesehatan dalam Pelita III ini , 
pelayanan laboratorium sederhana telah dikaitkan pada pengembangan 
Puskesmas. Suatu peningkatan yang sungguh membesarkan hati. 

Penambahan jumlah Puskesmas seterusnya akan selalu lebih 
mendekatkan lagi pelayanan kesehatan itu pada sasaran yang dituju 
yaitu masyarakat pedesaan karena sekitar 80% penduduk tetap masih 
ada di pedesaan. 
Sinkron dengan derap lajunya pembangunan dan disertai pula dengan 
usaha-usaha mencerdaskan rakyat, telah dapat dirasakan pula semakin 
meningkatnya kecerdasan bangsa. Maka mau tak mau untuk memenuhi 
tuntutan jaman dan sesuai dengan tingkat kecerdasan bangsa, kwalitas 

pelayanan kesehatan seumumnya perlu peningkatan. Usaha-usaha 

kearah itu telah, sedang dan harus terus dilakukan. 

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi sejumlah faktor 

seperti mutu tenaga yang menangani, mutu sarana dan prasarana yang 

diperlukan, dan lain sebagainya. Karena itU' kemampuan, ketelitian 
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maupun ketepatan diagnostik merupakan syarat utama. Selanjutnya 
untuk penegakan diagnosa mas a kini laboratorium merupakan alat 

pembantu yang tak dapat lagi ditinggalkan. 
Selain Puskesmas, dalam Pelita yang telah dan tengah berlangsung juga 
Rumah-Rumah Sakit mendapat giliran peningkatan mutu serta 
kemampuan pelayanannya. Tergantung dari klasifikasinya 
masing-masing dibekali dengan sarana dan prasarana yang diperlukan 

termasuk laboratorium diagnostik. 

Dalam tahun-tahun terakhir ini dapat pula dicatat peningkatan mutu 
sarana tersebut, dimana dapat diharapkan adanya peningkatan yang 
berlanjut sesuai dengan tingkat dan tuntutan masa perkembangannya. 
Disamping Pemerintah, ｳ･ｾｯｲ＠ Swastapun tergerak untuk mengerahkan 
usaha, dana dan tenaga sebagai pelengkap guna peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan masyarakat. ( 
Bahwa tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu 
memanglah sudah selayaknya dapat diukur dengan telah cukuP 
"merakyat" nya istilah periksa darah, lebih-lebih bagi penduduk 
perkotaan. 

Namun walau secara keseluruhan n'lemang sudah tercapai banyak 
kemajuan, kiranya patut, untuk mendapatkan perhatian suatu keadaan 

bahwasannya dalam bidang pelayanan laboratorium guna penegakan 

､ｩ｡ｧｮｾｳ｡＠ sebagai bagian menyeluruh dari pelayanan kesehatan, adanya 
ｫｾｳ･ｮ｝｡ｾｧ｡ｮ＠ antara kemampuan pemeriksaan laboratoriurn 

rmkroblOlogik dengan pemeriksaan laboratorium patologi klinile lainnya 
seperti blood chemist . 1 '. . . ry, unna YS1S dan lam sebagainya. 
ｾ･ｳ･ｮ｝｡ｮｧｾｮ＠ yang rasanya cenderung untuk semakin melebar. ー･ｲＱｾ＠
kiranya d1catat adanya t . t taPl . sua u perkembangan yang memngkat e 
belum serrama ben S 1 tar 
b

ar. eyogyanya dicari sebab-sebab ataupun a 
elakang d . 't . 

ar1 S1 uaS1 tersebut sehingga kiranya dapat diatasi keadaan 
terse but sedin' ki . n 

. 1 mung n dan bdak berlarut-Iarut adanya. Suatu keadaa 
yang semestmya tidak It·· ' han 

b 
. per u er]adl, khususnya mengingat kebutu 

yang egltu mendesak kar . ang 
mudah ' ena penyakit-penyakit infeksi terutama y 

menular dalam 5 10 tetaP 
merupakan I - tahun mendatang masih akan . 

masaa ah utama k . 1 plSaP 
bawah y t ra yat Indonesia khususnya dan a 1r 

ang eramat rawa ka ｴｩ､｡ｾ＠
optimal sehingga 1 1 n rena keadaan umumnya yang 

se au memperb t . era peqalanan penyakitnya. 

4 

Keadaan sedemikian akan mempermudah dan mempercepat penularan 
pada lingkungannya. 
Penegakan diagnosa yang man tap dalam keadaan demikian sulit sekali 
kemungkinan terwujudnya tanpa bantuan sarana pemeriksaan 
laboratorium mikrobiologi yang cukup kompeten. Diagnosa mana 
bukan saja penting untuk yang sakit tetapi terlebih-lebih amat penting 
bagi lingkungannya sebagai awal tindakan pencegahan. Sukar kiranya 
dibayangkan menerapkan tindakan pencegahan penularan tanpa 
mengetahui apa hakekat yang harus dicegah. 

Para hadirin yang saya hormati, ' " 

Dari segi peralatan, suatu laboratoiium mikrobiologi kiranya tidak 
berlebihan bila dikatakan bahwa ia seharusnya tidak lagi merupakan 
hambatan yang tak dapat ataupun sulit diatasi, bila diingat bahwa 
prestasi seorang ahli Indonesia di dalam bidang Mikrobiologi sehingga 
namanya mendapat tempat dalam kepustakaan dunia, justru dicapai 
dalam masa dimana belum lagi digunakan peralatan laboratorium 
mutakhir seperti sekarang. 
Saudara Tanamal almarhum di Ujung Pandang dengan penelitiarmya 
mengenai Vibrio eltor dan Vibrio Kholera merupakan karya yang cukup 
berarti menggunakan peralatan yang dapat dikatakan am at , sederhana 
untuk ukuran mas a kini. 

Betapa mendesaknya kebutuhan untuk membenahi situasi maupun 
kondisi serta kemampuan pemeriksaan mikrobiologik dari laboratorium 
di Indonesia dapat dilihat dari gambaran masih seringnya terjadi 
"ledakan" ataupun wabah lokal muntaber yang umumnya berarti suatu 
gastroenteritis disebabkan Vibrio eltor ataupun Vibrio kholera. Masih 
segar dalam ingatan para hadirin' yang terhormat bahwa'dalam tahun ini 
juga masih terjadi " ledakan-Iedakan" disejumlah daerah di tanah air kita 
ini seperti di Aceh, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Barat untuk menyebut 
beberapa diantaranya. Sedangkan daerah Sulawesi Selatan yang dalam 
kepustakaan kholera disebut sebagai home base dari Vibrio eltor 

sehingga memerlukan penanganan dan pengawasan tersendiri. 

Dari fokus-fokus tersebut bahaya yang potensial untuk menyebabkan 
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terjadinya Ｂｬ･､｡ｫ｡ｮＧ ｾ＠ selalu mengintai selama keadaan lingkungan 
masyarakat belum dapat banyak beranjak dari situasi seperti sekarang 
ini . 

Juga dalam masaalah Gastroenteritis masa kini, yang mungkin 
disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan sebagian/lapisan-Iapisan 
masyarakat tertentu terjadi pula perubahan kebiasaan dalam pola 
konsumsi makanannya, dikonstatir pula terjadinya pergeseran-pergeseran 
dari penyebab-penyebab Gastroenteritis ini. Jasad-jasad renik yang 
sebelumnya tidak pernah atau jarang sekali ditemukan sebagai 
penyebab gastroenteritis dalam 5 - 10 tahun terakhir ini telah muncul 

sebagai salah satu sebab gastroenteritis yang tidak dapat diabaikan lagi, 
seperti Vibrio parahemolyticus, Yersinia enterocolitica, Campylobacter 
fetus dan lain sebagainya. 

Yang disebut terakhir umpamanya diwaktu lalu merupakan satu 
penyebab yang penting dari keguguran pada ternak. 

Kalau sekarang kita tinjau keadaan penyakit infeksi saluran pernapasan 

walau dapat dirasa agak longgar namun beberapa diantaranya seperti 
difteri pada anak-anak dan tuberkulosa umumnya masih merupakan 
hantu yang sangat meris ka D ai 

' , au n. alam rangkaian penelitian mengen 
Dlften yang berlangsung dari tahun 1979 sampai sekarang, meskipun 
ada kecenderungan pe 't 'f 

, nurunan prosentase biakan difteri yang pOSl 1 , 
namun Jumlah pemeriksa t 'd k ' 

an 1 a mengalami banyak perubahan. 

ｲＭＭＭｾｾＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭｉｲＭＭＭＭ ____ ｾ＠ ____ ＭＭＭＭｾＭ
ｲＺｾｾ ＱＹ ｾＷｾ Ｙ＠ ____ ｾｾＺＱＹｾＸｾｏ＠ ____ t-__ ｾＱｾ Ｙ ｾ Ｘ Ｑｾ＠ __ ｾｾＱｾＹｾ Ｘ ｾＱ＠ __ --
I T -
RS, Dr. Soetomo DKK KotamadyalDKK Kotamadya RS D SoetomO Suraba ' r. 
ｾ ｾｾＺＭｲＭＭｬｾｾｾｾ ｹ ｲ ｡ ｾｾ＠ __ ｾｓｾｵｲｾ ｡ ｾ｢ｾ ｡ｹ ｾ ｡ ｾｾ＠ __ -, __ ｾｲＭＭＭI Peme Posi Peme Posi 
rik tif % ri k tif Peme Posi 

% % saan saan % 

｛ｾｾｾ ｾｬｉｾｾｾＭｨｾｾｾＱＭＭＭｾ＠ __ ｾｳ ｡ｾ｡ ｾｮｾ＠ __ -L __ Ｍｬ ｳ ｾ ｡ ｾ ｡ ｮｾ＠ __ ｾＭＺＭfSemester I 127 
38 29,9 853 

ｾｾｾ ｾ ｾ ［ｲ ｾ ＱｉＬ［ＺｴＺｾｾ Ｍ ｾｾｾｾＴｾＵｾＶｌＭｾＷｾＱｾＬｾＵＳｾＴｾＲｾＲｾｾＳｾＶｾｾ＠

Peme Posi 
ii k ti f ri k ti f 

ｾ･ｭ･ｳｴ･ｲ＠ II 244 313 
, 13,5 387 11 2,84 

Terutama kalau J'uga haru d' t 
s lperhitu k ' , aka yang rawan yang cuku ' ng an kondlSl golongan masyar 

p rnernprihatinkan, baik kondisi fisik maupun 

6 

mental psychkologis. Lebih-lebih mengingat pula semakin santernya 
suara-suara yang menggoyahkan kepercayaan akan kemampuan BCG, 
sebagai. pencegah tuberkulosa. Juga dibidang ini kemampuan 
laboratorium mikrobiologik sebagai penopang diagnostik dan 
lebih-lebih untuk pengamatan pengobatan masih sangat merisaukan dan 
perlu segera dibenahi untuk meningkatkannya. 

Kiranya perlu pula kita singgung masaalah penyakit Lepra yang 
mempunyai gema menakutkan pada masyarakat yang tidak pada 
tempatnya. Walaupun telah santer terdengar akan kemajuan-kemajuan 
dalam tehnologi laboratorium yang memberi harapan-harapan baru 
dalam pemberantasan lepra, termasuk juga di negara-negara sekeliling 
ki ta namun kegiatan kita dalam bidang ini , praktis belum juga , . 
mengalami perubahan yang menuju perbaikan dalam 30 tahun terakhrr 
ini. Sungguh satu tantangan yang amat berat, lebih-lebih mengingat 
cukup banyaknya anggauta masyarakat ki ta yang menderita karenanya. 
Karenanya sungguh merupakan nikmat yang paling berharga berada 
dalam keadaan sehat untuk disyukuri sedalam-dalamnya. 

Hadir in yang terhormat, 

K 1 k ki ta ti nJ'au keadaan pelayanan laboratorium bidang a au se arang 
. I ' ki't k merasa lebih prihatin lagi akan kondisinya pada saat vrro OgI, a a an 

ｩ ｮ ｾ Ｎ＠ , ' g mengganggu kesejahteraan hidup manusia, boleh VIrUS yang Juga serm , . 
d 'k 'h t lepas dari J'angkauan pelayanan laboratonum kita. 1 atakan masl er , ., 
W I t h d Penyakit yang disebabkan VIrU S 1m memang belum a aupun er a ap . 

b ta Yang khas namun karena begItu luasnya dan ada pengo a nnya, '. 
b ' ' , 's virus yang menyebabkan penyakit pada manUSIa anyaknya Jems-Jem . , 
d 'kal' 1 meninggalkan akibat yang cukup serIOUs sepertl an sermg 1 pu a " 

, ' II'omyeli tis dan lam sebagamya, maka cukup VIral encephalItls, po . ,.. . 
beralasan untuk setidak-tidaknya mula! dlpIki.rkan. ｾ｡ｲ｡＠ baga,rrnana 

, kit nyaki t yang disebabkan VIrUS Ini dalam Jangka dlagnosa penya -pe , 
waktu 5 _ 10 tahun mendatang akan dapat atau ｬ･｢ｾｨ＠ tepatnya ｨ｡ｲｵｾ Ｌ＠

, riksaan-pemeriksaan laboratonk yang memadal. d ltopang dengan peme " . . 
, . d n pencegahan dan penyakit-penyaklt VITUS pada Blla untuk dlagnosa a . 

k Pemerintah merasa perlu mempunyal pusat hewan dan tema , 
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penelitian dan produksi vaks' 
ki ranya sudah pad t m yang cukup megah dan berwibawa maka 

a empatnyalah bah 
pencegahan berikut pe l't' wa penanggulangan dan 

, ne 1 Ian penyakit viral d ' 
dltangani dengan Iebih' , pa a manusla seharusnya 

, senous dlmasa mendata ' , 
Kemajuan pesat J\lf:kr b' I " ng yang dekat 1m, 

li 0 10 Ogl juga d ' 
pengetahuan baru men orong Iahirnya ilmu 

secara Iangsung , 
gilirannya kemudian yaltu Immunologi yang pada 

merangsang lahir 
cabang Immunoloo-i 't nya serta perkembangan dari 

b' yal u pengetahu ' 
sekarang berkembang de 'ki an mengenal Allergi. Keduanya 
k 

' ml an ekstens' d 
rutannya dengan disipl" 'I ' Ip an dalam hingga banyak 

d
' ' m 1 mu Iamnya s rt ' , 

an lam sebagainya, epe I patologi, sitologi, ki mIa 

Demikian intensip perkemb 
b " angannva h' aglan-bagIan sel kuman kh I - se mgga dapat dipisahkan 
kh 0 era untUk di b olera, meskipun samp ' k" co a sebagai vaksin terhadap 

, al ml bel 
meyakinkan sebagai m' al urn nampak berhasil dengan IS , 
Selain itu banyak pula k d 
dik t h ' ea aan atau p , e a Ul mekanisme ter' d' enyakit yang sebelumnya tak 
ataupun allergi. - ja my a ternyata berlandaskan immunologi 

Daiam bidang ini I ' pu a kita m 'h 
dasar-dasar yang kokoh 1 b'h aSl harus mulai dengan meletakkan 

e 1 dahulu. 

Para hadirin yang saya h ' , 0rmatI, 

Wilayah dari tumpah d 
Sedangka b ' arah kita m ' 
b ' n aglan terbesar pend d emang terbentang luas sekah. 
aglan terbesar penduduk itu b ｾ＠ uknya berada di pedesaan. lni berarti 

ｰｵｳｾｾＭｰｵｳ｡ｴ＠ kegiatan yang erada dalam jarak yang cukup jauh dari 
keblJaksanaan Pemerintah d I menonjol. Karena itu sudah tepatlah 
memperbanyak jumIah P a ｾ＠ pembangunan bidang ｋ･ｳｾｨ｡ｴ｡ｮ＠ terilS 

ｾ･ｮ､･ｫ｡ｴｫ｡ｮｮｹ｡＠ pada ｭ｡ｳｹＺｾ＠ Kesehatan Masyarakat dan lebih 
engan terus didekatka t yang akan dilayanin 

terdepan la nnya PUskesm ya. 

d 
pe yanan Kesehata as sebagai pos-pos Kesehatan 

engan tingkat k n pada m ' 
t 

emajuan diil t' asyarakat, seyogyanya, sesUal 

ermasuk didal ' ill 1 denga k 
kond - . t amnya pelayanan Ibn elengkapan diagnostiknya, 

ｾｓｬ＠ empat dan ketenaga a oratorium yang sesuai dengan 
Mengmgat ak' an yang ters d' , , . an slfatnya yang b _ e la untuk menanganinya. 
penyakit mfeks' te . egltu m d h lah 1 rtentu dan d u a menular dari sejum 

engan tu' Juan untuk dapat secepatnya 
8 

,. 
1 

melokalisir suatu "l edakan", lagi pula bukan peralatan dan bahan 
terlalu rumit yang diperlukan kiranya t idak berlebihan bila juga 
pelayanan laborator ik mi krobiologi sebagai bagian integral dari sistem 
pelayanan kesehatan, disertakan dalam usaha mendekatkan pelayanan 
kesehatan pada masyarakat yang dituju. 

Kiranya perlu sekali diseimbangkan pengembangan pelayanan kesehatan 
menyeluruh dengan perangkat penopangnya yang antara lain juga 
terdiri dari pelayanan laboratorium yang cukup memadai termasuk 
kemampuan diagnostik mikrobiologi. 

Kemampuan diagnostik selain memerlukan peralatan laboratorium 
tidak kalah pentingnya atau mungkin justru yang terutama, ialah 
tersediapya tenaga-tenaga yang berkemampuan sebagai pelaksana 

tugas-tugas tersebut. 
Tenaga pelaksana yang khusus mempunyai pendidikan bidang 
mikrobiologi dibanding dengan bidang laboratorium klini k yang lain, 

memang terasa kurang. 
Perbandingan antara kedua kelompok tersebut kir anya memang tidak 

seimbang. , 
Kemungkinan latar belakang dari kondisi terse but disebabkan karena 
kurangnya minat untuk menekuni bidang mikrobiologi. Kecilnya minat 
ini kemungkinan sekali dipengaruhi oleh kurang cerahnya hari depan 
mereka yang berkecimpung dalam bidang ini. 
Kebenaran akan hal tersebut dapat diuji dengan 
Swasta untuk ikut berkecimpung dalam 

Mikrobiologi. 

juga kecilnya minat 
bidang diagnostik 

Sungguh bertolak belakang dengan min at yang meluap dibidang 

Iaboratorium kli nik . 
Kiranya yang menyangkut ketenagaan dibidang mikrobiologi pada 
tingkatan atas ti daklah begitu berbeda. Ini dapat dilihat, bahwa dalam 
Pertemuan Ilmiah Mikrobiologi dan Parasitologi dengan lingkup 
Nasional di Denpasar tahun 1981 ini, hanya dapat menghimpun 100 
peserta. Itupun sudah termasuk peserta yang masih/sedang menjalani 
pendidikan keahliannya diberbagai pusat Pendidikan, termasuk 
Pendidikan Pasca Sarjana, yang merupakan bagian terbesar. 
Karenanya t idak mengherankan bila jumlah laboratorium yang 
berkemampuan melakukan pemeriksaan Mikrobiologi sangatlah terbatas 
adanya di tanah air kita ini. Belum lagi kalau dipermasalahkan kwalitas 

dari pemeriksaan itu. 
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Selain jumlan maupun kwalitas yang sangat terbatas adanya, dari yang 
sedikit itupun sebagian terbesar tenaga itu terkonsentrasikan di 
pusat-pusat yang biasanya sekaligus merupakan pusat pendidikan dan 
penelitian. Jadi dapatlah dibayangkan betapa kecilnya jumlah ahli yang 

benar-benar menangani pemeriksaan di laboratorium pelayanan 
kesehatan. 

Disamping Puskesmas, dalam Pelita-Pelita beruntun, juga 
Rumah-Rumah Sakit di seluruh Nusantara mengalami peningkat an 
khususnya dalam mutu, juga dengan penempatan empat jenis dokter 
spesialis/ahli, hingga ke Kabupaten-kabupaten semestinya memerlukan 
dukungan yang bermutu pula dari sarana dan prasarana diagnostik 
untuk memungkinkan, penegakan diagnosa dengan lebih mantap. Unsur 
ketenagaan dari yang setengah ahli-technician dan tehnologist maupun 
yang benar ahli merupakan faktor utama pengembangan pelayanan 
laboratorium Mikrobiologi. 

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam bulan lalu oleh wartawan dilaporkan kematian 28 orang di 
propinsi Nusa Tenggara Timur yang semula diperkirakan disebabkan 
oleh influenza virus. Ternyata kemudian bah wa penyebab kematian itu 
bukan influenza. Sebab sebenamya belum dapat diungkapkan. 
Kepastian penyebabnya secara mikrobiologik ternyata memang tidak 
mudah untuk ditetapkan. Meqetapkan virus sebagai penyebab walau 
dengan cara yang paling sederhanapun, seperti secara serologik, 
mungkin hanya dapat dilakukan oleh satu atau dua laboratorium di 
Indonesia. 

Dari kejadian kasus seperti dil aporkan itu nampak jelas ketidak 
mampuan kita untuk dapat mengetahui/menetapkan dengan pasti sebab 
dari kejadian terse but. Kasus sedemikian mungkin sekali bukan yang 
pertama kali terjadi. 

Dengan demikian makin jelaslah betapa mendesaknya pembenahan 
pelayanan laboratorium Mik robiologi ini, dan mengingat penyusunan 
Repelita-repelita selanjutnya, hal utama dan feasible untuk dilaksana-

kan diant"aranya ialah kaderisasi tenaga-tenaga yang diperlukan, mulai 
dari tingkatan bawah, menengah dan juga tenaga al1li, karen a 

10 

pendidikan ini memerlukan waktu cukup lama untuk menghasilkan 
tenaga trampil dan ahli. 

Para hadirin yang terhormat, 

Tugas pelayanan laboratorium Mikrobiologi dalam segi Ｎ ｰ･ｮ｣･ｧ｡ｨｾ＠

penyakit menular dan infeksi mencakup bidang yang leblh luas lagl, 
seperti yang berkaitan dengan penyediaan air bersih bagi masyarakat 

luas. 
Kiranya kebutuhan air bagi kehidupan di dunia ini tidak perlu 
dimasalahkan lagi. Hanya sekarang air yang bagaimana seharusnya atau 

b ' kn d ' gunakan manusia Sesuai ketentuan-ketentuan yang se aI ya Iper · . 
telah disepakati bersama, oleh Organisasi Kesehatan ｾ･､ｵｭ｡Ｎ＠ telah 
ditetapkan syarat-syarat bagi air yang baik untuk konsumsl manUSIa. 

S b . t tersebut mencakup bidang Mikrobiologi sehingga untuk e ag!an syara 
k bah air bersangkutan memenuhi syarat, memerlukan menyata an wa 

kontinu dan periodik dengan pemeriksaan monitoring secara 

mikrobiologik. . . 
l ·t air bersih untuk konsumsl manusla mutlak Pengamatan kwa I as , . , 

. . k d 'k tahui bahwa air dapat berfungsl sebagaI perantara dlperlukan seJa I e . ki 
, . d mudah untuk menularkan berbagal penya t yang palmg sermg an 1 ' 

' . khususnya yang mudah menular, an tara am 
mfeksl berbahaya, 1 "1 d ka " 

. ·t d ' saluran pencemaan. Da am e a n p klt-penyaki an 
enya , ' t . di di Bali baru-baru ini, yang ternyata atau 

gastroententls yang erJa , d ' 
. . a atut diduga keras adalah kholera, penularan terJa I 

setIdak-tIdaknY P ang dijajakan, terbuat dari air yang tidak 
dengan perantaraan es Y , 
memenuhi syarat mikrobiologlk. I'deal . 

kan perantara penularan yang bag! 
Air memang merupa Salah satu cara pemecahan 

, kit saluran pencernaan. 
penyaklt-penya , t di atas dengan cepat dan mudah ialah 

I h ertl t ersebu . 
masaa a sep 1 b 'h dahulu semua arr yang akan 

memasak ter e I , . 
mengharuskan "'krobiolom saja semua aIr darl g darl segl ml 0" 

dikonsumsi. Meman . k pai mendidih adalah aman untuk 
telah dlmasa sam 

manapun asalnya se . 'h k ruh berbau dan berasa tergantung 
dikonsumsi. Walau mungkin masl e , 

dari sumber asalnya. J'elas, bahwa t idaklah mungkin bagi 
Tetapi kiranya juga cukup 
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pabrik-pabrik produsen es untuk dih k 
sebagai bahan baku bil ' ｡ｲｵｾ＠ ｡ｾ＠ menggunakan air masak 

, nya, a tIdak mgm men' d 'k 
produksmya demikian mahal hingga t 'd k k ｊｾ＠ I an harga es 
S l ' 't k I a a an terbeh 

e am I u eharusan memasak air untuk kons ' . 
untuk mempunyai persedI' , umsI, memaksa konsumen 

, aan aIr yang t lah . ' 
dlgunakan sebagai tandon K , e dlmasak dan siap 

, eamanan dan 'k 
menandon air terhadap peneem d segI esehatan dari sistem 
dikonsumsi tidak mungkI'n t aran engan mikroba sebelum air masak 

a au sukar s kali d meyakinkan, e apat dijamin dengan 

Lebih-Iebih bila suatu p , 
enYImpanan tand ' 

bersama untuk jumlah kons on aIr masak digunakan 
d ' umen yang besar s t " an lam sebagainya, eper I dl asrama-asrama 

Pemeeahan masaalah sedem'ki 
mengusahakan eara demI'ki I an semestinya ialah dengan 

an rupa hin a ' . 
konsumen memang benar-benar te ' , gg aIr yang disalurkan ke 
M'kr b ' 1 ' rJamm mutuny kh I 0 10 OgI dengan memenuh' a Ususnya dari segi 
sehingga tidak lagi perlu untuk mle ｰ･ｲｳｹ｡ｲｾｴ｡ｮ＠ sesuai standard W,H,O. 

masak aIr sebelum d'k ' I onsumsl. 

Memang seharusnya demikianlah d ' 
, b kt ' , a anya. Jam' , 

segI a enologlk semestinya dib ' , man mutu aIr bersih dari 
dari saluran air minum di rum h enkan hmgga pada saat air itu keluar 

a -rumah p d 
Jaminan itu seharusnya sed 'ki en uduk. 

" emI an rupa s h ' 
memmum air langsung dari pipa I e rngga adalah aman untuk 
K d sa uran begitu ' , 

ea aan sedemikian kiranya sudah I ' aIr ItU mengalir keluar, 
eukup m ' . azlm adanya d ' aJu, I negara-negara yang 
Selain aman bagi kesehatan bil ' 
h d' a aIr dapat d 'k arus Irnasak, betapa besar pul I onsumsi langsung tanpa 
konteks penghematan enercri ki r a energi yang dapat dihemat. Dalam 

0" anya pengh 
untUk keperIuan lain yang mendesak. ematan itu dapat digunakan 

Para hadirin yang terhormat , 

Alangkah besar kiranya nikmat b'l 
t'd k 1 ' I a suatu sa at di 
I a agI perlu ragu akan kebersiha ' masa mendatang kita 
, S naIr yan k . 

｡ｾＮ＠ ,uatu ｳｾｲｶ･ｹ＠ tahun 1973 rnenunjukkan ｢｡ｾ＠ eluar dari saluran pipa 
aIr mnurn dl Surabaya memenuhi syarat- Wa mutu air dari saluran 
Dalam penelitian lanjutannya m ' syarat kesehatan. 

engenal kWali tas' , , 
aIr mmum ItU setelah 
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ditandon dan diambil dari beberapa tempat di kota seeara random 

menunjukkan bahwa penandon air yang semula memenuhi syarat, lebih 
dari 50% dari eontoh yang diperiksa, ternyata tereemar dengan kurnan 
hingga menjadikannya tidak lagi memenuhi syarat Organisasi Kesehatan 
sedunia, 
Dari sini ternyata ada kemungkinan besarnya bahaya sistim yang 
terpaksa dilakukan yaitu menandon air. 

Maka dengan demikian prasyarat penting bagi penyediaan air bersih 
dengan mutu terj amin memenuhi syarat ialah supply yang kontinue dan 
pengamatan eermat terus menerus seeara bakteriologik. Keadaan 
demikian barulah dapat melegakan petugas-petugas kesehatan termasuk 
tenaga pelayanan laboratorium keseha'tan untuk penghindaran 
peneemaran air ' sehingga ia benar-benar dapat berfungsi sebagai 
tindakan preventive yang efektif. Namun bagaimana juga, dapatlah 
kiranya masyarakat merasa eukup lega dan penuh harapan menghadapi 
hari depan, karen a Pemerintah eukup menyadari betapa pentingnya 
kebutuhan rakyat akan air bersih yang dapat dipertanggung jawabkan 
sebagai salah satu sarana pokok, hingga dalam Pelita III sekarang ini 
lebih giat dilakukan usaha-usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat 
tidak saja di kota-kota besar tetapi juga di kota-kota keeil bahkan 
sampai di pedesaan, Kir anya dalam Peli ta-Pelit a . yang masih terus 
menyusul usaha terse but bahkan semakin ditingkatkan sehingga 
penyediaan air bersih dapat meneakup masyarakat lebih luas tidak saja, 
tetapi juga mempertahankan kwalit asnya dengan memonitor seeara 

terus menerus khususnya dari segi bakteriologik. 
Dengan memberikan secara berangsur priori tas dalan1 mempertahankan 
kwalitas air bersih akan melenyapkan salah satu modus penularan 
penyakit infeksi khususnya yang ｭｵ､ｾｨ＠ ｭ ･ｮ ｵｬ ｾＮ＠ n ,an ini akan 

k lah satu beban dari laboratonum bakterlOloglk yang perlu merupa an sa , ' 
kiranya dapat berfungsi dengan balk serta bertanggung Jawab, Dengan 

d 'ki ' 1 I h betapa besar peranan yang diharapkan dari emI an Je as a , " , 
t g bergerak dibidang Mlkro blOlogI dalam lirI gkup 
enaga-tenaga yan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 
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Hadirin yang terhormat, 

Sejak kita memasuki dasawarsa delapan puluhan ini digalakka'n sekali 
pandangan bahwa kehidupan manusia dibumi ini, keselarnatan dan 
kelestariannya terikat erat dengan dunia sekelilingnya atau dengan 
istilah sedang populer masa kini dengan lingkungan hidupnya. 
Digambarkan pula bahwa bersama dengan merosotnya kwalitas 
lingkungan hidupnya maka kehidupan manusia ｩｾｵ＠ sendiri akan 
mengalami kemunduran. Besarnya perhatian pemerintah akan masaalah 
lingkungan hidup ini tercermin dengan pengangkatan seorang menteri 
yang khusus menanganinya. 
Untuk usaha-usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup ini hendaknya 
manusia memberi tempat dan perlakuan yang lebih layak bagi segala 
situasi, kehidupan yang ada disekeliling manusia itu sendiri. Dengan 
memberikan perhatian lebih besar pada lingkungannya, hubungan itu 
akan semakin erat dan dengan demikian juga akan memperbesar 
peluang kemungkinan berjangkitnya penyakit/gangguan yang berasal 
dari lingkungannya pada manusia itu sendiri. 
Dan memang telah disinyalir semakin meningkatnya frekwensi 
terj adinya penyakit-penyakit yang lazimnya terbatas pada hewan saja 

, ialah apa yang digolongkan sebagai Zoonosis. Sebelum keadaan jadi 
berlarut sebaiknya kita sudah berjaga-jaga akan kemungkinan 
meningkatnya kasus zoonosis ini. 
Dengan demikian perangkat laboratorium mikrobiologi akan mendapat 
beban tambahan, serta perbekalan pengetahuan baru yang menyangkut 
hake kat , habitat dan biologi dari mikroba yang mungkin sekali berbeda 
dari yang umumnya telah di kenai , seperti pada Campylobacter fetus, 
suatu kuman yang lazimnya pada hewan ternak mengakibatkan 
keguguran, sedang pada bayi pada ' manusia dapat , dan sering 
menyebabkan gastroenterit i s. 

Bahwa dimasa mendatang hal-hal sedemikian akan Qertarnbah sering 
terjadi, tidak tertutup kemungkinannya. Dari sejak sekarang 
seyogyanya dipupuk komunikasi dan kerja sarna lebih erat diantara 
tenaga-tenaga yang berkecimpung dalarn bidang mikrobiologi 
kehewanan dan manusia, sehingga dapat sali ng mengisi dalam 
ｭ･ｮｪ｡ｬ｡ｮｫｾｮ＠ tugas masing-masing. 
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Para hadirin yang saya hormati , 

, ' i per1u kiranya ditinjau kaitan peranan mikrobiologi 
Dalam uralan In d ah lar 

1 akit infeksi khususnya yang mu menu , dalam pencega 1an peny . , ak f kt 
, d 'd '} kesehatan, Pendidikan kesehatan merup an a or 
lalah pen 1 ｬｾＺ［＠ eran dalam penularan penyakit. Bahwa da1am ｐ･ｬｩｴｾ＠

' yang sangat Pd' 1 kkan pendirian jamban keluarga khususnya dl 
telah dan terus 19a a ada kemungkinan bahwa antara 
daerah-daerah pelosok, namun . ' k 

, . 't' dengan penggunaannya maslh ada Jara yang 
pendiria.n ｦ｡ｳｬｬｾｴＺｾ｡ｾｮｾ｡Ｚｳｾ｡＠ mengetahui kegunaan, untuk apa, tujua.n 
cukup Jauh. . . 't 'adi huang kuat motivasi, mungkin sullt 

gg naan faslhtas 1 u, J . ' d 
pen u b ' baru Hingga kebiasaan mandl, CUCI an 
d't' nerapan ke lasaan ' . 

1 enma pe , . 'h ' dominan adanya, Apalagi blla , 'a tradlSlonal masl saJa 
buang alr seear t 't a;" unt uk makan/minum bertemu 

h'd ke empa yal u II 

kebutuhan 1 up b t lebih dahulu maka lengkaplah , t dengan yang terse u , 
dlsatu tempa kt ular khususnya dari saluran 
siklus penularan dari penya 1 men , 

pencernaan, 

kir ya hasil yang bisa diharapkan dengan lebih 
Karena itu cukup luas Ｌ ｾｮ＠ k 1 atan terutama bila mulai diberikan 

1 ' endldlkan ese 1 . 
menggalakkan agl p 'd k lah dasar, Dengan melih at setiap 

k' itu pada mun se 0 
sedini mung m ya hidup sehat dapatlah diharapkan 

, d ' enerapan cara-cara , 
harl teladan arl p h d'ki't demi sedikit mulal mengubah 

I t 5 - 10 ta un se 1 dalam jangka wa <: u , 
, k arah hidup sehat, 

kebiasaan hldup e h pengertian akan manfaat serta 
, 'd sehat dengan penu " 

Menjalam eara hI up d ' kemungkinan-kemungkman akibat 
d J'uga menya an , k 

tujuannya, an ' I ' kan sangat membantu dan menngan an 
' I t 'dak menJa am, a b d negatip , bl a 1 a menyeluruh termasuk be an an 

kesehatan secar , ' 
beban pelayanan . 'krobio1ogi walaupun harus diakUl 

, b laboratonum ml , , , 
tanggung Jawa . . b t hkan tidak saja waktu tetapl Juga 

b h tradlsl mem u u 
bahwa mengu a k salah satu tantangan berat yang 

Dan inilah merupa an 
kesabaran, , dernisasi 
merupakan salah satu segl mo ' 

Hadirin yang terhormat , 

, ' ini yang mung kin melelahkan, , ada akhlI uralan , 
Sebelum saya sarnp al p , lk kesan bahwa mikroba sebagal 

, .' telah menmgga an 
rasanya uraIan ml 
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suatu jasad hidup telah digambarkan secara timpang. Bahwa sepanjang 
uraian terse but hanya diMtengahkan kaitan jasad renik dengan 
penyakit yang ditimbulkannya pada manusia ataupun hewan, kiranya 
dapat menimbulkan anggapan bahwa mikroba hanyalah berperan 

sebagai penyebab penyakit saja. 

Untuk memberi gambaran yang lebih seimbang kiranya perlu 
dikemukakan bahwa dari beberapa puluh ribu jasad renik yang dikenal 
manusia hingga kini, hanya kurang lebih 1% saja yang diketahui dengan 
pasti sebagai penyebab penyakit. Jadi sebenarnya bagian terbesar jasad 
renik justru tidak ada kaitannya dengan penyakit manusia ataupun 
hewan. Bagian terbesar mereka ini hidup di alam bebas dimana saja. 

Dapat dikatakan bahwa tak ada tempat yang benar-benar bebas 
mikroba. 

Sebagian diantaranya memRunyai peranan penting dalam 
"replenishment of elements" di bumi kita ini. Tanpa dia, dalam waktu 
tidak terlalu lama dunia ini akan kehabisan ･ｬ･ｭ･ｮ Ｍ ･ｬ･ｾ･ｮ＠ yang penting 
untuk kelangsungan hidup dan kehidupan di dunia ini . Dapatlah dinilai 
sejauh mana pentingnya peranan mereka ini. 

Selain itu sejumlah jasad renik tertentu telah berperan sebagai malaikat 
penyelamat manusia, karena sejumlah produk metabolismenya yang 
dapat mematikan atau setidak-tidaknya menghentikan pertumbuhan 
kuman-kuman tertentu lainnya yang menyebabkan penyakit pada 
manusia maupun hewan dan yang kita kenaI sebagai antibiotika. 

Betapa banyak penderita penyakit infeksi yang sebelum ditemukannya 
antibiotika dianggap tidak lagi punya harapan, umpama korban-korban 
dalam peperangan, oleh berbagai jenis antibiotika telah dapat 
diselamatkan nyawanya dan disembuhkan dengan baik. 

Sudah pada t empatnya kiranya bahwa penemuan antibiotika, yang 
sebenarnya hanya secara kebetulan saja, dianggap sebagai kemajuan 
terbesar dalam Mikrobiologi abad ke 20 ini. Hingga sekarang orang terus , 
berusaha mencari antibiotika yang lebih baik dalam arti berspektrum 
lebih luas dan lebih aman dalam penggunaan. 

Selain itu ada pula mikr oba yang telah sejak lama digunakan manusia 
secara sadar untuk berbagai keperluannya misalnya dalam industri 
minuman keras seperti bir dan lain sebagainya, pembuatan berbagai 
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jenis makanan umpamanya tempe dan lain sebagainya. 
Dan tidak pula boleh dilupakan peranan mikroba tertentu dalam 
pertanian. Tanpa bantuan jasad renik itu dalam tanah dalam ｷ｡Ｚｫｴｾ＠
tidak terlalu lama tanah-tanah pertanian akan jadi tandus. TeknologI 
mutakhir tingkat tinggi yang memasuki dunia mikrobiologi ialah apa 
yang mendapat sebutan sebagai "genetic engineering" yang dengan 
menggunakan jenis kuman tertentu, kuman terse but ｳ･ｾ･ｬ｡ｨＮ＠ mendapat 

instruksi dapat melaksanakan bio synthesa hormon ｭｳｵｬｾｮｾＮ＠ ｾｵ｡ｴｾ＠
hormon y(illg diperlukan penderita Diabetes Mellitus selama Inl dlambil 

dari pankreas sapi atau babi. 
Sedangkan insuline hasil biosynthesa dengan cara genetic engin.eering itu 

dapat sebagai kuman insuline adanya, ｳ･ｳｵＮ｡ｴｾ＠ .yang sudah diharapkan 
bertahun-tahun lamanya. Hasil teknologI ml, saat sekarang telah 

k ' tahap clinical trial. Walaupun ada suara-suara yang menahan 
memasu I k 1 ··t 
k b· b rlebihan diharapkan tahun 1982 produk te no OgI I U egem Iraan e , 
sudah dapat digunakan secara meluas. 
Demikianlah beberapa segi lain dari kehidupan ｭｩｾｯ｢｡ Ｌ＠ dan ､･ｮｧ｡ｾ＠

. teknologi yang juga telah dan maslh akan memasuki 
pesatnya kemaJuan . . ' 

. . b' 1 . tahun-tahun mendatang krranya tldak akan sunyl 
duma mlkro 10 Ogl . 

. uan yang meyangkut fungsl ataupun kegunaan 
dan penemuan-penem .' 
. . d pat dimanfaatkan bagi kelangsungan hldup manUSla 
Jasad remk yang a . ", 

d kelestarian kehidupan dl duma IDI pada umumnya. 
khususnya an 

Hadirin yang saya hormati, 

. . . aya dengan segala kerendahan hati, saya mohon 
Pada akhrr darl urman s , , , .' 

, . t k menggunakan kesempatan Inl mengucap PUJI 
perkenan hadlrln un u .' h N 

. Allah SWT atas segala tauflk dan hldaya ya yang 
syukur kehaduan , al' 1 I 

k d kita semua dan semoga klta sek Ian se a u 
t 1 h dT ahkan epa a ' e a I Imp. lal d lam lindungan Nya agar dapat 

t bimbmgan dan se u a . 
mendapa b kti kita kepada Nya, untuk kemanuslaan dan 
melaksanakan darma a 

untuk nusa bangsa. kan terima kasih saya yang 
la saya mengucap 

Perkenankan pu d Senat serta Pimp in an Universitas Airlangga dan 
ｳ･｢･ｳ｡ｲ Ｍ ｢･ｳ｡ｲｮｾ｡＠ ke

pa
R

a 
blik Indonesia, khususnya kepada Menteri 

k d P mermtah epu 
epa a e d aan atas kepercayaan yang diberikan kepada 

P d 'd ' k d n Kebu ay en I I an a bagal' Guru Besar pada Fakultas kat saya se 
saya, untuk ｭ･ｮ ｧ ｾ ｮｧＬ＠ a 
Kedokteran UniversItas Arrlangg . 17 
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Terima kasih juga saya sampaikan kepada para Guru Besar Universitas 
Airlangga atas kesediaannya menerima saya dalam lingkungannya. 
Semoga dengan kehadiran saya dan dengan jalinan kerja sama yang baik 

dimasa mendatang diantara kami dan terutama dengan bantuan seluruh 
sivitas akademika dapatlah kiranya ditunaikan tugas khususnya demi 
pengembangan Universitas Airlangga. 

Tidak pula dapat saya lupakan untuk menyampaikan terima kasih dan 
hormat saya yang sedalam-dalamnya kepada semua guru-guru saya 
mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai para Dosen dan Guru Besar atas 

segala jasa-jasanya dalam membimbing dan memberi petunjuknya 

sehingga saya dapat me.nyelesaikan seluruh pendidikan saya. Khusus 
pada Prof. G.P. Pyma almarhum, say a kenangkan segala budi baiknya, 
pula terima kasih saya pada para Guru Besar Mikrobiologi University of 
California di Los Angelos atas dorongannya hingga dapat lebih 
memantapkan pilihan dalam membina career saya. 
Kepada semua Saudara Kepala Bagian, Staf dan Karyawan Bagian 
Mikrobiologi dan Prasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
pada tempatnya untuk saya sampaikan terima kasih saya atas kerja 
sama, pengertian dan bantuannya selama hampir 25 tahun masa 
pengabdian saya p?-da Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Kepada semua Dekan Fakultas Hewan Universitas Airlangga tak lupa 
saya sampaikan penghargaan dan terima kasih saya sebesar-besamya 
atas kerj a sarna dan pengertiannya selarna bertugas di Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Air langga. 

Khusus kepada Rektor beserta pirnpinan Universitas Airlangga lainnya 
tak lupa terima kasih saya ucapkan atas bimbingannya, kerjasama dan 
pengertiannya yang telah saya dapatkan dalam menjalankan tugas 
sebagai pimpinan Akademi Analis Medis Universitas Airlangga. 
Pada kesempatan ini pula saya kenangkan ayah almarhum dan 
khususnya ibu saya yang telah mengorbankan segalanya dalam 
mendidik putra-putranya hingga dapat mengenyam pendidikan yang 
sebaik-baiknya. 

Dan terutarna pada istri dan pada semua anak-anak saya, terima kasih 
yang tidak terhingga saya sampaikan untuknya atas segala pengorbanan 
dan ketabahannya yang sangat menunjang dan mendorong saya untuk 
lebih membaktikan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, nusa bangsa dan 
keluarga. 
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Kepada Para Mahasiswa, khususnya dari Universitas Airlangga saya 
anjurkan agar meningkatkan semangat belajar yang selalu dilandasi 
:Keimanan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat 
mengejar ketinggalan kita dalam segala bidang. 

Para hadirin yang saya hormati, 

Akhirnya sejenak ingin saya menyisihkan sedikit waktu untuk 
mengenang kawan sekolah saya yang telah dengan ikhlas mengorbankan 
segala-galanya, juga nyawanya sekalipun, dalam menegakkan dan 
mempertahankan kemerdekaan sehingga memungkinkan saya untuk 
dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan. 

Terima kasih yang sebesar-besamya saya sampaikan kepada hadirin 
yang terhormat atas perhatian dan kesabarannya dalarn mengikuti 

upacara sederhana ini. 

Sekian. 
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