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Assalamu 'alaikum wr. wb. 

Dcngan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa a tas segala 

rakhmat yang telah diberikan kepada say a, maka pada pagi hari ini saya dapat 

membacakan pidato p engukuhan saya di hadapan hadirin dengan judul : 

"MASALAH PENYAKIT JANTU N G DAN PEiVIBULUH DARAH DI IN DONESIA 

DEWASA INI DA N DI MASA MENDATANG" 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang m empunyai 147 juta pendu-

duk yang terdiri dari berbagai suku dan agama, tersebar luas di kepulauan Nusanta-

ra dan bertempat tinggal di a tas kurang lebih 13.000 pulau-pulau. Sarana perhu-

bun gan antar pul au masih belum m emadai serta tingkat kecerdasan rakyatnya 

masih belum tinggi. Juga keadaan sosio-ekonomi masyarakatnya belum mencapai 

taraf kehidupan yang sempurna. Dengan kondisi demikian penyakit menular atau 

penyakit infeksi masih meruPfl kan problema keseha tan yang utama d i Indonesia. 

Menurut penelitian Departemen Kesehatan, lebih dari 60% angka kematian 

dan angka kesakitan (mortality rate and morbidity rate) ra kyat Indonesia disebab-

. kan oleh penyakit menular atau penyakit infeksi, terutama yang mengenai anak 

balita, yaitu golongan penduduk yan g berumur di bawah 5 tahun (lihat tabel 1 

dan 2). I' enyakit infeksi yang masih menonjol di kalangan rakyat adalah penyakit 

muntah berak, penyakit saluran p ernafasan, tuberkulosa paru, malari a dan penyakit 

cacing dan p arasit lainnya. Masalah kekurangan <gizi masih juga banyak terdapa t 

pada sebagian besar rakyat Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan. Kekurang-

an gizi dan vitamin ini akan menurunkan daya tahan manusia terhadap gangguan 

penyaki t infeksi. 

Dalam rangka Pembangunan Nasional telah banyak diusahakan perbaikan-

perbaikan dari pada sarana-sarana kesehatan, penyediaan air bersih dan perbaik an 

sanitasi pada umumnya. Juga dil akukan salU program yang bertahap dalam rangka 

pemberantasan p enyakit infeksi o leh Pemerintah. 

Usalla-usaha ini telah menunjukkan h asilnya, teru tama pada dekade terakhir 

illl dengan berkurangnya penyakit infeksi pada masyarakat Indonesia. T erj adilah 

perubahan pola penyakit pada masyaraka t dengan turunnya angka kematian dan 

angka kesakitan penyakit infeksi dan kekurangan gizi dan sebaliknya naiknya secara 

relatif angka kemati an dan angka kesa.kitan akibat penyakit-penyakit yang bukan 

menular seperti p enyakit kanker, penyakit hati, penyakit ginj al dan lain sebagainya, 

khususnya penyakit jantung dan pembuluh darall. Hal ini disebabkan pula oleh 

karena rakyat pada umumnya lebih berani ke dokter jika mereka sakit. Juga 

perbaikan sarana diagnosti k yang pada sa at ini tersedia merupakan salah satu 

faktor ditemukannya penyakit-penyakit yang bukan menular. 

Dengan lajul1.y a Pembangunan Nasional yang sedang di laksanakan Pemerintah 

pada saat ini, dapatlah diramalkan bahwa setelah 3 atau 4 masa Pelit a lagi keadaan 

sosi o-ekonomi masyarakat akan menjadi lebih bai.k lagi dan menyebabkan 
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pula perubahan pola penyakit rakyat yang lebih jelas. 

Dalam uraian ini saya aka' b' d" . . n mem a tasI IrI sava pada p erkembangan 
ｰ･ｮｹ｡ｫｩｾ＠ Jantung dan pembuluh darah atau pcnyakit k';diovaskul er p ada rakyat 

IndonesIa yang nantinya tentu akan lebih menonjo l daripada sekarang. 

TABEL 1 

Nomor 
urutan 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

Angka kesakitan dari masyarakat 

J e ni s P c nya kit 

1nfcksi saluran pcrnal.lsan bag. alas 

Infcksi dan radang dari kulit dan jaringan di 
bawahnya 

Tubereulosa paru·paru 

Infcksi akut saluran pernafasim b'I ' b ah . . ｾ Ｎ＠ aw 
Penyakit muntah berak 
Malari a 

Infeksi dari mata 

Anemia 

Penyakit mata yang lain 

Pcnyakit kckurangan gizi termasuk h k . . "e urang· 
an VIt amm 

Penyakit jan tung dan pembuluh darah 

Penyakit infeksi dan penyakit p . 
lain arasl t yang 

Kelainan karena a1lergi 

Arthriti s dan Rheumatism 

Infeksi dari telin ga dan sekitarnya 
Penyakit dari jaringan syaraf 
Penyakit eampak 

Penyakit lainnya 

Jumla h 

Sumber : Survey R h 
uma Tangga 1972, LRKN. 

Jumlah Angka kesakil un 
penderit a ti ap 1.000 pendudu k 

980 8.8 

721 6.4 

577 5. 2 

422 3. 7 

297 2. 7 

279 2.5 

224 2.0 

182 1.6 

144 1.2 

134 I.:! 

120 l.l 

107 0.9 

97 0.8 

94 0.7 

87 0.6 

74 0.4 

42 0.4 

966 8.6 

5.547 49.7 

TA BE L 2 Angka kesakitan 10 sebab utama dalam golongan umur (pada 
setiap 1.000 orang) 

Golongan Umur (tahun) 

J enis Pcnyakit < I 1·4 5·14 15·24 25·4 >45 Total 

I. [nfeksi sal.pernaf.bag.atas 21.2 20.0 7.2 5.2 6.4 8.0 8.8 
2. In fe ksi & radang kuli t & jaringan 

di bawahnya 19.3 18.7 4.8 3.8 3.8 4.7 6.4 
3. Tbe· Paru 0.3 0.4 0.8 1.2 1.2 25.5 5.2 
4. .Infe ksi akut sal.pernaLbag. 8.9 

bawah 11.2 6.8 1.9 1.1 1.1 8.9 3.7 
5. Peny. muntah berak 8.7 9.1 0.2 0.7 0.7 3.0 2.7 
6. Ma l a ri a 2.3 1.8 J.7 2.8 2.8 4.1 2.5 
7. [n fe ksi dari rna ta 1.9 3.7 2.1 1.3 1.3 0.2 2.0 
8. A n e mi a 0.3 1.1 0.8 1.1 1.1 4.0 1.6 
9. Penyakit mata yang lain 0.6 0.8 ·1.9 0.1 0.1 6.1 1.2 

10. Kekurangan gizi/hypovit/ 
avit an1inosis 2.6 4.2 0.7 0.4 0.4 1.5 1.2 

Sumber : Survey Rumah Tangga 1972, LRKN . 

Hadirin yang terhormat, 

Walaupun sampai saat ini data mengenai insidens d an prevalensi penyakit 

kardiovaskuler di Indonesia belurn leng kap, survey rumal1 tangga yang dikerj akan 

o leh So elianti dkk. pada tahun 1972 m enunjukkan bahwa p enyakit jantung d i 

beberapa daerah eli Indonesia merupakan no m er 11 d alam urutan penyakit yang 

terdapat di m asyarakat (lih at tabel 1). Penelitian yang telah dilakukan o le h 

Departem en Kesehatan pada beberapa Rumah Sakit pada tahun 1973 menemukan 

bahwa penyakit jantung merupa kan no m er 4 dalam urutan sebab kematian. 

Untuk menguraikan lebih lanjut perkembangan penyakit kardiovaskuler, 

maril a h kit a m en engok sebentar kepad a piramida pendudu k rakyat Indonesia 

pada saat ini (Iihat gambar 1). 

Pada sensus penduduk Indonesi.a pada tahun 1980 diketahui bahwa penduduk 

Indonesia berjumlah 14 7.383.075 ji wa dengan kena ikan rata·rata 2,3% per tal1Un. 

Sentuk piramida penduduk Indonesia, seperti juga terlihat pada negara·negara 

berkembang yang lain , me mpunyai cir i·ciri khas yan.g hampir sarna yaitu bentuk 

piramida dengan dasar yang lebar dengan puncak yang runcing. Ini berarti 

bahwa di negara·negara tersebut banyak diju mpai populasi muda. Sebaliknya 

bentuk piramida penduduk dari negara·negara yang sudah maju mempunyai 

ben tu k seperti kubah mesjid , yang berarti bahwa golongan pendudu k yang 

berumur p'roduktif lebih ban yak jumlahnya daripada golongan umur yang tidak 

produktif. 

9 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR MASALAH PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH 

DI INDONESIA DEWASA INI DAN DI MASA MENDATANG 

MOHAMAD SALEH



• 
• • • • • 

16 14 12 10 8 

INDO NESIA 

---
85 

80 

75 

70 

65 

60 

- 55 

$ 

• • • • 
6 4 2 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
• 

IN GGR IS RAYA 

-

= 
s 

s 

= 

• 
• 

• • • • • 
2 4 6 8 

Gam ba l ' P . 
r . IRAM ID A PEN DU . 

o UK ( Persen t ' - . ) 
a SI 90 10n9an Umur Ind on esia da n I n 99"s Raya . 

10 

II acli rin yang saya muliakan, 

Perkenankanlah say a dalam uraian Inl menjelaskan secara singkat beberapa 

macam penyakit jantung yang paling bany ak dijumpai pada masyarakat Indonesia 

yang di kemudian hari mung kin menjadi problem a kesehatan yang cukup meng-

khawatir kan apabil a kit a tidak mulai sekarang mengadakan persiapan-persiapan 

untuk menghadapi "eksplosi" penyakit kardiovaskuler ini. Eksplosi penyakit 

kardiovaskuler semacam ini telah dialami juga oleh beberapa negara m aju beberapa 

puluh tahun yang lampau. Penyakit-penyakit kardiovaskuler yang akan dibicarakan 

secara sing kat ini adalall penyakit-penyakit j antung bawaan, penyakit j antung 

rematik, p enyaki t jantung akibat tekanan darah tinggi (atau hipertensi) dan 

penyakit jantung koroner. 

Penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kongenital t erutama di-

jumpai pada kelompok umur antara 0- 14 tahun, penyakit j antung rematik 

banya k dijumpai pada kelompok umur 5-30 t ahun, sedangkan penyakit hipertensi 

dan penyakit jantung koroner paling banyak dijumpai pada kelompok umur 40 
tahun keatas. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Penyakit jan tung ｢｡ｾｶ｡｡ｮ＠ atau penyakit jantung kongenital adalah kelainan 

atau caca t jantung yang ada sejak dalam kandungan. Peneli tian yang telah dilakukan 

di J akarta dan Surabaya menunjukkan bahwa pada setiap 1000 kelahiran akan 

cli!ahirkan rata-rata 8 ba yi dengan cacat j antung bawaan. Angka ini tidak banyak 

berbeda dengan angka yang dijumpai di negara-negara lain, akan te tapi angka 

ini sangat memprihatinkan kit a mengingat bahwa jumlah penduduk Indonesia' 

demikian besarnya dan angka kelahiranny a masih tinggi. Penelitian yang telah 

t1ilakukan o leh Prasoda dkk. di Rumah Saki t Dr. Soe tomo selama 9 tahun pada 

1052 penderita dengan penyakit jantung bawaan menemukan bahwa insidens yang 

paling banyak dijumpai pada umur 2 tahun pertama (lihat tabel 3) . 

TAB EL 3 

Um u r 

< 5 tho 

2 ·- 5 tho 

> 5 tho 

Distri bus i menu rut umur (Prasodo , dkk) 

Jumlah Pendc.rita 

648 

285 

219 

6 1,5 

17,5 
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Pada umumnya penyakit jantung bawaan dibagi menjadi 2 golongan yaitu 
eaeat jan tung yang tidak memberi warna kebiru-biruan (aeyanotik) dan golongan 

yang memberi warna kebiru-biruan (eyanotik) akibat tereampurnya darah arteriil 
dan darah venous di dalam jantung bayi tersebut. 

Hurwitz ( 1960) melaporkan bahwa hanya 70% dari bay i-bayi dengan eaeat 

jan tung bawaan dapat melalui masa neonatal mereka dan hanya 25% yang dapat 

meneapai umur 1 tahun ｫ･｡ｴｾｳＮ＠ Penelitian Prasodo dkk. tersebu t di atas juga 

menunjukkan bahwa insidens tertinggi dijumpai pada bayi eli bawah umur 1 tahun. 

Sesudah umur 1 tahun insidens penyakit jantung bawaan sangat menu run, karena 

banyak bay i-bayi ini meninggal sebelum meneapai umur 1 tahun. Angka kem atian 

yang dijumpainya pada umur 1 tahun p'ertama adalah 28,4% (Iih a t tabel 4). 

lABEL 4 Angka kematian PJB dalam 2 tahun pertama (Prasada dkk). 

Umur tahun Umur tahun 
No. 

% No. % Aeyanotik 
448 106 23,7 72 8 11, I Cyanotik 
102 50 49,0 26 5 19,2 Tot a I 
550 156 28,4 98 13 13,3 

Gejala-gejala 
ba waan adalah : yang sering dijumpai pada anak-anak k't jan tung dengan penya 1 

1. payah jan tung 
2. 

infeksi yang berulang dari saluran pernafasall 3. 
gangguan pada pertumbuhannya. 

P k" 
enya It jantung bawaan yang aeyanotik yaitu 

merupakan kelainan yan I' b .. . 
d· g pa mg anyak dljumpaJ pada golongan atau 1 atas umUr 1 tah . 

I Defect Ventricular Septa 

Tetral . d . F un, sedangkan dari penyakit jantung 
ogl an allot merupakan k I . 

tabel 5 d 6) e aman yang paling banyak an . 

d · bawah umur 1 

yang cyanotik, 

dijumpai (Iihat 

F 

- ｶｾ Ｎ＠

TABEL 5 : I -LJ ' •• ｾ ｴ＠ .. , ｾ＠
Frekuensi Tipe PJB umur < 1 tahurrrN-=-550H Prasudo-di<:k-:-1 

Aeyanotik Jumlah % % seluruh PJ B < I tho 

VS D 190 42,S 34,5% 

VSD + PDA 54 12, 1 9,8% 
VSD + PS 52 11,6 9,5% 
PS 44 9,8 8 % 

PO A 39 8,7 7 % 
ASD 19 4,3 3,5% 

Dcx lro Cardia 13 2,9 2,6% 

End.Cush.DcL II 2,5 2 % 

ASD + PS 12 2,7 2 % 

AV. Canal 7 1,6 1,2% 

APVR 4 0,9 0,7% 

Congo mitr. sten. I 0,2 0,2% 

Aortic Stenose 2 0,4 0,4% 

T o t a I 448 100 

TABEL 6: Frekuensi Tipe PJS < 1 tahun (N = 550) 

Cyanotik Jumlah % % seluruh PJB < I tho 

T.F. 5 1 50,0 9,2% 

TPGV 18 17,6 3,2% 

Trie.Atr. 13 12,7 2,4% 

Compl. Cyan. II 10,8 2 % 

TPGV+ TA 2 2,0 ｏＬＴ ｾｳ＠

Ebstein 1,0 0,2% 

Trune. Art I 1,0 0,2% 

Dextra Cardia 5 4,9 I % 

T a t a 1 102 100 

I . . t ng bawaan 1111 . 0'7< dari maeam-macam ke aman Jan u 
Kurang leblh pada 8 0 d k bail ' an dan koreksi pada eaeat 

. . untuk menga a 'an per , . 'f 
dapat dIiakukan operasl . d . t elikerjakan tindakan pahatl 

. d kan pada yang lam hanya apa 
jantungnya ItU, se ang lal nting w1tuk menentukan dengan 

. S b I elilakukan pembedal1an sangat 1 pe . saja. e e um 
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pasti kelainan atau caeat yang terdapat pada jantung si anak. Sejumlah pemeriksaan 
kardiologik dan laboratorik yang khusus diperlukan IJ.ntuk itu agar para ahli 

bedah jan tung dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kate teri sasi atau 

penyadapan jan tung dmgan memasukkan pipa kecil ke dalam jan tung m erupakan 

salah satu prosedur diagnostik yang sangat menentukan karena penentllan indikasi 

bedah sangat tergantung dari hasil pemeriksaan ini. Segi diagnostik ini m embutuh-

kan sejurnlah alat khusus yang pada umumnya harganya amat mahal. Di samping 

itu ia memerlukan perawatan yang baik dan juga membutuhkan tenaga-tenaga ahli 

untuk menjalankannya seperti melakukan pemeriksaan m anometri, oximetri, a-

ｾｧｩｯｫ｡ｲ･ｬｩｯｧｲ｡ｦｩ＠ dan lain sebagainya. Kemajuan dalam bidang teknologi seperti 

deep hypothermia" dan "Sirkulasi Extrakorporil" telah banyak membantu para 
ahli bedah jantung untuk melakukan tugasn ya. 

. Slikaman memperkirakan bahwa setiap tal1Un akan lahir 39.000 bayi dengan 
kelaman pada J'antungny eli k I ' " a, mana urang eblh 9.::>00 anak di antaranya m emerlu-
kan tindakan pembedahan d ' k eli h ' ' .' d . . . I emu an an. Salah satu masalah eli IndoneSia pa a 
saat 1111 lalah jumlah anak yang sudah segera memerlukan pembedahan untuk 
menolong ji wanya. Kuran f '1' d' " gnya aSI Has an blaya yang tmggl m erupakan hambat-
an-hambatan yang seringkali sukar diatasi .. 

Hadirin yang terhormat, 

Penyakit jantung r tik 'h . . ema masl merupakan penyakit yang penting karena 
.prevalensl pada masyarak tId . . 'k 
I . a n onesla maslh cukup tinggi. Penyaki t jantung rematl 
eblh banyak elijum ai d . 

. p pa a pendenta-penderita dari golo ngan yang keadaan 
SOSIO ekonominya rendah 01 h k ' . . . . 

. e aren a Itu penyakH Jantung rematlk erat hubungan-
nya dengan perkemban . k' . . . k ' 

. gan soslO-e onoml masyarakat dlmana pe n)' aklt mfe Sl 
maslh memp . ka ' 

unyal ang kesakitan yang tinggi. 

Walaupun patogenesis k" 
penya It Jantung rematik masih belum je las, eliterima 

anggapan bahwa penyak' t .. J 'd . 
k k b I Inl I ahulul oleh infe ksi dengan kuman strepto-
o us eta-hemolitikus go lon A ' k 

'\d gan yang menyebabkan penyakit demam remat! . 
. a anggapan bahwa telah t . d' . ., 
k erJa I suatu reakSI autoimmun. Diperkirakan bClh",a 
uman streptokokus terseb eli 

at au "carrie" . ar masyarakat luas dengan angka pembawa kum an 
r yang berkisar antara 5-30%. 

Hanafiah dkk. menemuka . r 
streptok k b n pada anak-anak sekolah di j akart a angka carne 

o us eta hemol"t"k 
adalah k I I us sebesar 10,1-29,2% dimana 7,6- 19,7% eli antaranya 

uman streptokokus golo A . . . I n 
bahwa pd " ngan . Darl penelitian ini juga eliambii keslmpu a 

en enta carner lebih b k d " . k 
anak ya k anya IJumpaI pada musim hujan , pada kelompo 

ng urang mampu ata d ' . d d k 
berlebihan diu I tempat-tempat dimana jumlah mund u u 
. a am satu kelas Lin k . b g_ 

nya peny ki . . g ungan hldup yang buruk m enunjan g b erkem an 
a t Jantung rematik. 
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Demam rematik selain memberi gangguan pada sendi-sendi tulang, ia , 

terutama menycbabkan kerusakan pada o to t dan katup jantung dan menyebabkan 

penyakit jantung rematik . Kerusakan pada katup-katup jantung ini menjadi per-

manen dan akan diderit anya scumur hidup. Kerusakan katup tadi a kan menjadi 

lebih parah lagi apabil a anak-anak ini t idak eliobat i dan m ere ka akan m enjadi 

invalid pada usia muda dan merupakan beban yang berat bagi keluarganya. 

Anak-an a k dengan kerusakan pada katup j antungnya akan mengalami kegagalan 

faal jan tung yang seringkali menjaeli penyebab kematiannya. Di Indonesia banyak 

penderit a datang berobat dengan jan tung yang sudah besar dan lemah, aeapkali 

dalam keadaan yang parah. 

Sebenarnya demam remati k dan penyakit jantung rematik kbih merupakan 

suatu problema sosial, karen a sebagian besar mengenai golongan masyarakat 

yang berpenghasilan rcndah dan berpengatahuan kurang. Pengobatan yan g dirnulai 

sedini mungkin d:m diberikan secara teratur dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya eaeat jan tung. Akan tetapi seringkali penderit a at au orang tuanya 

tida k mau mematuhi perintah atau naseha t dokternya. 

Peneliti an para ahli yan g dikutip' oleh Vaughan menunjukkan bahwa insidens 
demam rematik dan penyakit jantung rematik menurun seeara m enyolok di Eropa 

dan Amerika sekira 30- 4 0 tahun y ang lampau dan pada saat ini penyakit 

jan tung rematik mulai jarang elijumpai di negara-negara tersebut. juga laporan dari 

j epang menunjukkan penurunan prevalensi penyakit jan tung rematik yan g me-

nyolok yaitu 0,6%'pada tahun 1958 m enjadi 0,1% pada tahun 1971. 

Penelitian yang elilakukan eli beberapa rumah sakit eli Indonesia juga 

menunjukkan penurunan daripada penderita ｰｾｮ ｹ｡ ｫｩｴ＠ jan tung rematik yang 
harus dirawat. juga di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya jurnIah penderita 

penyakit jantung rematik yang harus dirawat turun dari 25% pada tahun 1972 

menjadi 17% pada tahun 1977 Jli hat tabel 7). 

Menurut Reyes. penyakit demam rematik dan penyakit jantung rematik 

masih banyak elijumpai di negara-negara yang sedang berkembang, terutama yang 

terleta k di daerah tropis maupun subt:ropis, seperti di India, Philipina, Sri Langka 

dan Indonesia, walaupun ada kecenderungan bahwa prevalensinya menurun. 

Angka-angka tersebut di atas berasal dari rumah-rumah sakit yang ada di kota-kota 

besar, a kan te tapi apakah hal tersebu t berlaku juga pada pendudu k dl daerah 

pedesaan masih perlu penyelidik an lebih lanjut. 

Kriter ia jones yang menentukan kr iteri a " major" (carditis, polyarthritis, 

d I ') d kr't' " 'nor" (demam chorea, erythema marginatum, subcutaneous no Ul an 1 en a ml 

rematik atau penyakit jan tung rematik sebelumnya, arthralgia, panas badan dan 

kelainan-kelainan pemeriksaan laboratorium serta perpanjangan 1'- R interval pada 

EKG) dengan elitunjang adanya tanda-tanda infeksi dengan kuman ｳｴｲ･ｰｴｯｫｯｫｾｳ＠

sangat membantu para dokter untuk m enegakkan eliagI: osa demam ｾ･ｾ｡ｴｬｾＬ＠
tetapi sering pula diagnosa berlebihan (overeliagnosis) t ldak dapat dihmdarl. 

Kesukaranny a ialah apabila gejala-gejalanya t idak Ｓｰ Ｇ ｾ ﾷＬ＠ sehingga penyakit demam 
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kerliSakan pada jantung anak tersebut. 
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. rematik tidak eli ketah ui dan menyebabkan ,. .... 
. 0 ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ "" ｾ＠ ｾ＠ ?F. 

Di per kirakan bahwa dari ti ap 3 anak mendapat demam rcmatik, 0' 
b 0 

0 

yang serangan 0 0 0 g 0 0 
0 0 0 '" 0 0 0 

satu di antaranya akan mengalami kerusakan pada katup jantungny a. '" E ｾ＠:l <D 0 on 0 00 00 !Xl '" 
clan 

-, '" '" N ,n r-- 0 00 <D 

Penelitian yang dilakukan pada murid-murid Sekolah Dasar di Jakarta <D <D r-- <D r-- r- r- oo 

Surabay a memperlihatkan bahwa prevalensi penyakit jantung rematik ber kisar 

ri siko untuk 
;.... 

ｾ＠antara 7-8 per 10.000 anak. Golongan umur yang mempunyaJ c :', '" N C<) ｾ＠;::. os: r-. on N '" mendapatkan demam rematik atau penyakit jantung rematik adalah anak-anak yan g c L'") <D £ <D .,j: .,j: 
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36 juta anak. - -, 
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0: 0: r- oo 
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era demam rematik dan penyakit jantllng 0 
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.:-: 00 <D r-- '" Cl Cl ... 

.:: <D L'1 L'1 0> 0> <D 0> 
Teknik operasi dcngan melakukan pelebaran daripada katup-kalllIJ janlllng-

yang menyempit (commissurotomy) atau mengganti katup-katup yang sudah rllsak " 
dengan katup-katup buatan (artificial g G' '" '" '" ... '" '" '" valve replacement) m emberikan h arapan- 0> C'.J '" 0> 

co '" 
,.: en ..0 .,j: ,.: 

'" harapan baru bagi penderita penyakit jantung rematik, n amun biaya yang tinggi > S 
ｾ＠co :l 

yang diperlukan untuk operasi semacam ini belum terjangkau oleh sebagian besaJ' ..0 "- -j- r- 0" :::> ... 0 r- ... 
ｾ＠ r- <D .n <D L'1 C<) on C<) 

masyarakat kita. ::::I ::J 
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it. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Masalah hipertensi pada masyarakat Indonesia cukup banyak diselidiki. 

Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi merupakan gejaJa klinik yang 

sering kita jumpai sehari-hari. Menurut laporan WHO pada tahun 1974, prevalensi 

hipertensi eli negara-negara 'Barat adalah 10-20% .. Di Jepang prevalensi ini lebih 

tinggi Jagi, terutama di Jepang bagian utara. 

Penelitian yang dilakukan oJeh Boedhi Darmoyo di berbagai tempat di 

Jawa Tengah menernukan bahwa prevalensi hipertensi adaJah antara 6-15%. 
PeneJitian yang dilakukan oJeh staf karni pada talmn 1976 di Kecarna tan Sumber-

pucung di daerah Malang, menernukan bahwa prevaJensi ｾｩｰ･ｲｴ ･ ｮｳｩ＠ pada masy arakat 

pedesaan adalall sekitar 10%. Beberapa hasil penelitian lain untuk mengetallui 

prevalensi hipertensi pada rnasyarakat Indonesia dapat dilihat pada tabel 8. 

Hasil penelitian ini mengenai segal a lapisan masyarakat yang tinggal di kota-kota 

n'1aupun yang tinggal di daerah pedesaan dengan Jingkungan yang berbeda-beda. 

Angka-angka ini hampir sesuai dengan angka-angka yang dijumpai di negara-
negara ber kern bang lainnya. 

Kartari pada survey nya di beberapa daerah di Indonesia rnengadakan perban-

clingan antara penduduk yang tinggal eli puJau Jawa dan yang tinggal di luar pulau 

Jawa. Ia menemukan bahwa prevalensi hipertensi orang wanita y ang tinggal di 

pulau Jawa lebih tinggi daripada rnereka yang tinggal di luar pulau Jawa. Sebalik-

nya kaum pria yang tinggaJ di luar pulau J awa rnempunyai prevalensi hipertensi 

yang lebih tinggi daripada mereka y ang tinggal di pulau Jawa. Penemuan ini 
perlu peneliti an Jebih lanjut. 

Freis (1974) mengernukakan bahwa harnpir 73% dari mereka yan g menderita 
hipertensi tergolong dalam "borderline hyperten sion" , yaitu hipertcnsi yan g 

tekan an sistoli k dan tekanan diastoliknya terie tak an ta ra 160 dan 95 mmHg. 

Freis rnenernukan angka 10- 15%, sedangkan Boedhi Darrnoyo m enernukan angka 
eli Indonesia an tara 4- 6%. 

Fakt or-faktor yang rnernpunyai hubungan era t dengan terj adinya hi-

pertensi adalah umur, suku bangsa, kegemukan , stress dan konsumsi garam. 
. da Suatu kenai kan tekanan darah dengan rneningkatnya urnur harnpir dijurnpaJ pa 

sernua pen eJi t ian epiderniologik, terutarna kenai kan dari tekanan darah sistoJik. 

Kartari mendapatkan bahwa prevalensi hipertensi pada golongan urnur 45 tahun 
, keatas adalah rata-rata 20%. 

Penderita-penderita hiperten si biasanya tidak m ernpuny ai keluhan yan g khas. 

Adanya hipertensi di ketahui secara kebetulan atau pada waktu rnelamar pe kerjaan. 

Ada pula yang datang ke dokter karena gangguan -gangguan y ang ditimbu lkan o leh 

hipertensinya itu. WHO (1974) rnenyatakan bahwa dari 50% orang yang di ketahUl 

rnernpunyai hiperten si taeli hanya 25% yang rnendapatkan p engobat<l;n, sedangkan 
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dari jumlah ini hanya setengah saja yang diobati sccara ade kwat. Gambaran 

demikian juga dijumpai oleh Boedhi Darmoyo pada pencli tiannya pada penduduk 

yang tinggal di kota-kota, namun di daerah pedesaan boleh dikatakan tidak ada 

pengawasan dan pengobatan penderita-penderita hipertensi. 

Keadaan hipertensi pada satu masyarakat bagaikan satu "gunung es" 

(Boedhi Darmoy o, 1977), dengan sebagian besar penderit a tanpa keluhan terletak 

di bawah permukaan air, sedangkan hanya sebagian kccil saja dari p enderita 

hipertensi yang m empunyai keluhan dan komplikasi terlihat di atas permukaan 

air (Iihat gam bar 2). Justru mereka yang mempunyai hipertensi inilah yang harus 

dicari secara aktif dan diobati sedini mungkin untuk mencegah terjadinya 
komplikasi-komplikasi yang fatal. 

Hipertensi sebagai penyakit tersendiri dapat m enimbul kan gangguan pada 

jantung, otak, mata dan ginjal. Tanpa pengobatan yang baik, ia a kan menaikkan 

angka kematian dan angka kesakitan suatu masyarakat, mengurangi harapan hidup 

(life expectancy ) dan mengurangi daya kerja seseorang. Hipertensi juga merupakan 

salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. 

Pada umumnya kesulitan dalam pengendalian hipertensi adalah bahwa 

banyak penderita tidak mempunyai keluhan sarna sekali, sebagian lagi karen a 

kurang taat minum obatnya dan m engadakan kontrole yang teratur. 

20 

Hiper tensi + Kompli kasi --,P.---i-..... 

Hipertensi + 
Keluhan·keluhan 

Gambar 2 Phenomena "G UNU NG ES" Hipertensi da lam masya rak a t 

(R . Boedhi·Darm ojo) 

f -

Kemajllan yang telah dicapai dalam 20 tahun terak.hir untu k pengobatan 

h ipertensi telal1 mcru bah prognosis penderi ta-penderi ta h ipertensi. I a telah pula 

memberi pengerti an yang lebih mendalam ten tang patofisioJogi penyakit tekanan 

darah tinggi. ini. Akan tetapi bagi negara-negara berkembang seperti' Indonesia, 

kemajuan pengoba tan hipertensi.ini belum dapat dirasakan secara merata mengingat 

harga yang tinggi dari obat-obatan tersebut. Oleh karena itu untuk masyarakat 

Indonesia masih perlu dipilihkan obat antihipertensi yang harganya murah, mudah 

diberikan serta effisien kerjanya. 

Dcngan asumsi bahwa prevaJensi hipertcnsi pada masyarakat Indonesia adalah 

±10% dari jumlah seluruh p enduduk, dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk 

yang menderita ' hiperte;1si ada se kitar 14,7 juta orang, dimana sebagian besar masih 

tinggal di daerah pedcsaan dan dimana pula pengawasan serta pengobatan yang paik 

masil1 jauh dari sempurna. Untuk inilah pemerataan pelayanan kesehatan ke daerah 

pedesaan perlu ditingkatkan. 

Hadirin yang say a m uliakan, 

Marilah kita sekarang membahas penyakit jan tung koroner yang akhir-akhir 

1111 menjacli populer eli kalangan masyarakat , khususnya bagi mereka yang tinggal eli 

ko ta-ko ta besar. 

Penyaki t jantung koroner atau juga dikenal sebagai penyakit j antung atero-

sklerotik atau penyakit jan tung iskhemik adalah penyakit j antung yang d1sebabkan 

oleh proses aterosklerotik atau proses perkapuran dan penyempitan dari pembuluh-

pembuluh darah jantung. Proses aterosklerosis sebenarnya ､ｩｾｵｬ ｡ｩ＠ sejak ｭ ｾ｡＠

kanak-kanak, yaitu suatu proses perubahan dari intima yang dlsusul. ｾ･ｭｵ､ｬ｡ｮ＠
dengan penebalan dari media peinbuluh darah arteri. Berbagai penehtlan telah 

dilakukan di beberapa negara secara besar-besaran untuk mempelaJarl. proses 

perkemba!1gan aterosklerosis dan mencari faktor-faktor yang ｭ ･ｭｾ･ｮｧ｡ｲｵｨ ｬ＠ proses 
. . . . k I' lal ng dilakukan dl hammgham 
1111. Salah satu peneiltJan yang ter ena Ja 1 ya . 
(USA). Dawber dan Kannel telah menyelidi ki beberap'a ribu pria dan wamta yang 
. . ' k da waktu penelitian dimulai dan tldak l11enllnjukkan penyaklt Jantllng oroner pa 

mereka kemudian di ikuti selama 20 tahun. Penelitian ini telah mengungkapkan 

beberapa faktor yang sekarang dianggap sebagai penyebab dari penyakit jan tung 

koroner. Faktor-faktor risiko yang paling pen ting aelalah kadar ch olesterol total 
. .' I . t .j dap glukosa merokok dan dalam serum, tekanan darah tmggl, mto erans! e11a '. . ' 

tancIa-tanda hipertrofi pada bilik jantung kiri (LVH) pada ECG. Di sampmg !tu ada 

pula faktor-faktor r isiko yang lain, misalnya faktor umur, faktor keturunan 

keluarga, obesitas atau kegemukan , stress emosional, faktor kepribadian elan gerak 

j asmaniah yang kurang. 
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Penyelielikan epidemiologik telah membuktikan dengan jelas hahwa kadar 

cholesterol total yang tinggi merupakan "precursor" dari penyakil jan tu ng koroner. 
, Akhir- akhir ini orang me h h' k d naru per atlan epa a peranan kadar serum cholesterol 

total d,an kadar low-density lipoprotein atau disingkat dengan LDL. Peny eIidikan 

menunJukkan bahwa total cholesterol serum terdiri dari 3 komponen yaitu 

ｌｄｌ Ｍ ｾｨｯｬ･ｳｴ･ｲｯｬ＠ yang menyebabkan aterogenesis;HDL-cholesterol (singkatan 

dan ｈｬｾｨＭ､･ｮｳｩｴｹ＠ lipoprotein) yang mempunyai sifat protektif; dan VLDL-choles-
terol (smgkatan dari Very I d ' I' , )' , , .. ow- enslty Ipoprotem yang rupa-rupanya mempunyal 
slfat mer-to Juga kadar tr' I' 'd d I ' -, " Iglsen a a am serum mempunyal pengaruh yang berartl 
terhadap terjaelinya penyakit jan tung koroner. 

Adanya faktor risiko yang tunggal atau mUltipel pada sese orang akan 
mempengaruhi terJ'adin ki ' . , .. ya penya t jantung koroner. Makin banyak faktor rislko 
ItU dlJumpai pada seseor ki b ' kan ' , ang, rna n esarlah nsiko orang tersebut untuk mendapat-

penyakit jantung koroner yang. fataL 

D,i negara-negara industri yang sudah maju seperti di Eropa dan Amerika 

penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian y ang paling tinggi, 

Manifestasi kJinik penyakit j'antung k d 
' oroner apat berupa sebagai : 

1. 

2, 

3. 

Angina pectoris, yaitu perasaan nyeri eli dada pada waktu berjalan 
atau bekerja. 

serangan jantung atau infark myokard akuta_ 

kematian mendadak (SUdden death). 

Sebab kematian yan ut " 
mendadak, I k , g ama pada penyakit jan tung koroner adal ah kemauan 

Sloe' kareli 'k gal 
karena mati d ogenl dan "pump failure", Kira-kira 60- 70% mening 

men adak akib t ' h 
kematian k 'b ' a ventnkel fibril asi. Winston Oh menyatakan ba wa 

a I at mfark mY0kard k . , 
negara eli Asi T a uta di kota-kota besar yang terletak di negara-

a enggara cuku ' , 'd k 
segera minta P IP tmggl sebab orang Asia pada umumnya tl a 

eft o ongan dokt "k ' ' 
seneliri dahUlu er jl 'a sakit, dan mencoba mengobati penyakltnya 

secara tr d ' . . 
"angin duduk"" a lSionaL Di Indonesia kita kenaI istil ah-istilal1 seperl! 

, ' masuk angin" d' " dalah 
gejala-gejala prodr I " an sebagamya yang ternyata kemudlan a 

, oma dan mfark k ' b bahaya pada mfark myok d myo ard akuta. Saat-saat yang palmg er 
, ar akuta adaJ h ' d ' na 

senng terjadi ke' a Justru pada jam-jam yang pertama, Ima 
, maUan yang d ' n 

akibat infark ka ' men adak. Kull er melaporkan bahwa 60% kematla 
myo rd eli B It' ' . 

pada tiap kasus d a Imore terjadi di luar rumah sakit. Oleh karena Illl 
engan dugaan . f k d ' I ng 

secepat-cepatnya da ' In ar myokard harus diusahakan un tuk Ito 0 , 
k' n membenkan b ' ' k lik asl-omphkasi yang fl o at-obatan guna menghmdan omp ata. 
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Di J akarta dan Surabaya pada saat ini sudah eliusahakan untuk memperpen-

dek jarak waktu antara terjadinya infark myokard dengan pemberian pertolongan 

dcngan mengirimkan sebuah mobil ambulans lengkap dengan dokter dan perawat-

nya, serta peralatan lengkap untuk memberikan pertolongan pertama. Sistem 

MCCU (mobile coronary care unit) mungkin perlu diperluas ke kota-kota besar lain 

di Indonesia untu k memperkecil angka kematian akibat infark myokard. 

Penyakit jan tung koroner l ebih banyak dijumpai pada pria, terutama yang 
berumur antara 45-55 tahun, sedangkan pada wanita penyakit ini dij umpai pada 
usia yang l ebih tua, yaitu pada umur setelah mengala'mi menopauze. Ada kecende-

rungan bahwa pada saat ini penyakit jantung koroner pada golongan pria banyak 

dijumpai pada umur yang lebm muda lagi. 

Kurang lebih 25 tahun yang lampau jarang dijumpai kasus-kasus infark 

miokard akuta d i rumah-rumah sa kit di Indonesia. Akan tetapi pada waktu 

ini banyak penderita dengan infar k miokard akuta harus dirawat di rumah sa kit 

untuk mendapat pengobatan yang intensif guna dapat menolong j iwanya. 

Pad a tabel 9 dapat dilmat angka-angka yang berhasil elikumpulkan dari beberapa 
rumah sakit dari tahun ke taJ1Un. Pada tabel ini jelas terIihat bahwa jumlah 

penderita yang mengalami infark miokard akuta yang memerlukan perawatan 
rumah sakit dari tahun ke tahun (erus meningkat, terutama yang ada di kota-kota 
besar. ' 

TABEL 9 : Kasus IMA di beberapa rumah sakit di Indonesia 

P e n e li t i 
Jumlah Rata-rata 

T ahu n Tempat 
kasus per-tahun 

Tj ioe ｓｾｩ ･＠ Bie 1955 R SUP Surabaya 7 7 

Soehdl'do 1956 R SUP Jakarta 12 12 

Lie Thiam Hok 1959 - 1968 ' RS Sumberwaras 

Jakarta 103 12 

Mohamad Saleh 1968 - 1970 RS. Dr. Soetomo 

Surabaya 111 37 

AWalui 1974 - 1976 Menado 38 38 

Bocdi Soesetyo 1972 - 1976 RS. Dr. Soetomo 

Surabaya 264 52 

Junus RS. dj Ujung Pan dang 59 29 
Alkatiri 1976 - 1977 

Asnil Sahim RSCM. J akarta 1162 129 
1969 - 1977 

Mohamad Saleh 1979 RS. Dr. Soetomo 

Surabaya 94 94 
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Prosentase dari jumlah pen derit a penyakit jan tung koron er yang h arus 

di rawa t di rumah sakit pada dewasa ini adalah sekitar 2 5 - 35% dari semua 

penyakit jan tung yang harus dirawat. Angka-angka ini m enunjukkan ｳ ･ ､ｩｫｩｾ＠

perbedaan ,an tara rumah sakit yang ada di kota-kota besar dengan yang ada dl 

daerah, Secara keseluruhan memang sudah terdapa t pergeseran dari urU!an 

penyakit jantung yang harus dirawat di rumah saki!. Apabil a pada ｴ｡ｨｵｮＭｴ｡ｬＱｬｬｾ＠

sebelum 1970 penderit a-penderita d engan peny aki t j an tung rematik m enempa tl 

tempat teratas dari semua jenis penyaki t jantung yang h arus dirawat , m a ka pada 

dekade terakhir ini jumlah penderi ta peny akit jantung koroner m en empati tcmpa! 
yang paling a tas (I ihat tabel 7) , ' 

Walaupun pada saat ini masalall penyakit jantung ko roner masih beIum 

merupakan satu problema bagi kit a, a kan tetapi ia teIah m enimbulkan keresahan 

dan kekhawati ran di kalangan masy ara kat karena serangan jan tung atau infark 

miokard akuta telah merengut ji wa sanak-saudara atau tokoh-tokoh masyara ka! 
seringkali secara mendadak, 

Dalam penanggul angan penyakit jantung koron er yang paling penting ada lah 
ti ndakan preventif yang harus diajarkan kepada masyara kat. Dengan mengetahui 

faktor-faktor ri siko yang mcmpengaruhi proses aterosklerosis maka lebih mudah 

bagi kit a untuk mengada kan pencegall an pada seseorang, Faktor-faktor risiko ini 

sangat erat hubungann ya dengan ta ta cara kehidupan (life sty le ) seseorang, 

, Pencegahan penyakit jan tung koroner antara lain ｡ ､ ｡ ｬ ｾ ｨ＠ p erubahan diil 

dengan tujuan m enurun kan kadar cholesterol dan triglycerida dalam daraJl, 

mengh entik an kebiasaan merokok dan pengobatan dari penyakit-pen yakit sepert i 

hipertensi, diabetes melli tus dari obesitas, Juga m enggalakkan oleh raga yan g 

tera tu r pada seIuruh lapisan masyarakat m erupakan salah satu usa ha preventif 

terhadap penyakit j antung koroner. Munculnya berbagai Perhimpunan Jantung 
Seha t seperti di Jakarta dan Surabaya dengan ' tujuan m elakukan kegiatan ol .! h 

raga secara teratur dengan bimbingan pelatih y ang berpengalaman cukup menggem-

bira kan hati kami karena sikap preventif dan bahaya penyakit jantung koroner 
sudah mulai dirasakan o leh masyarakat. 

Dengan perubahan kebiasaan hidup disertai pengoba tan yang lebih baik 
dalam 10 tahun terakhir ini , d i Amerika Serik at, terjadilah penurunan dari angka 
kematian akibat penyakit jan tung koroner sebanyak ktu'ang lebih 20%, 

'iadir in yang terhormat, 

Dari uraian di a tas jelas bahwa penyakit kardiovaskuler akan m erupakan 

masalah kesehatan di masa mendatang, Juml ah pendud uk Indonesia yang demikian 
besarnya tlan ke terbatasan Pemerintall untuk menyediakan sarana-saran a dalam 

menanggulangi penyakit kardiovaskuler in i l ebih mempersulit persoalan ini . Untuk 
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. ' di kuler di m asa mendatang, maka segala 
menghadapi eksplosl penyaklt kar ｾｶ｡ ｳ Ｌ＠ di b 'd g preventif maupun di 

'k b k perslapan I an 
persiapan harus dimulaJ ｳ ｾ＠ Ｇ｡ ｲ｡ｊｬｾ Ｇ＠ ::Iah perbaikan keadaan sosio-ekonomi ra k-
bidang kuratif . Yang pen tmg pu a a tal n 

m eningkatkan kecerdasan dan penge lua yat y aJlg h arus disertai dengan 

masy arakatnya, 

a a m en aju kan beberapa saran sebagai 
Dalam hubllngan 1111 perkenankanlall,s y I ,gd ' mendatang, 

' kit kardlOvasku el I masa persiapan dalam m enghadapi penya 

" dalah peningka tan penerangan di bidang 
Salah satu usaha ke arall 1111 a bahaya-bahayanya dan 

' kat luas terutam a tentang 
penyaki t jan tung pada masyara , erangan ini harus diberi-

, d d ' l kukan Pen erangan-pen 
tindakan preventif yang apat I a . ah d' erti oleh rakyat banyak. 

d h dan mud Imeng 
kaJl dalam bentuk se er ana d k t mpilan semua tenaga yang 

, . . , ka k- engetahuan an e ra 
Selam I tu perIu dItll1g t an p b kerJ'a di pos-pos terdepan 

, " I b ' k para dokter y ang e 
be kerJa dl bldang kese l a tan , al d ' dalam cara pengenalan dan 

tenaga parame IS 'I seperti di Puskesmas, maupun para d ah Dalam hal ini dapat dl a-
ki ' dan pembuluh ar ' h 

penanggulangan penya' t Jantung " 'f dan ekstensif pada seluru 
d ng leblh 111 tensl 

ku kan pula pen gumpulan ata y a k' kardiovaskuler untuk dapat 
, keadaan penya It masyarakat IndoneSia tentang , 

b n yang lebih bmk. m em u a t perencanaa 

t Pendidikan 
d' , n beberapa sen ra d ' 'ki kan pen m a , 

Di samping itu perlu Ipl r d 'd ' J a karta dan Surabaya saJa. 
, , hanya a a I , ' 

kardiovaskuler lain yang pada saat 1111 all ' eperti ahli penyakitjantung 
, k tenaga-! t: naga 1 I S ( f aI Sentra ini selain lIntuk menYIap an " tem rujukan re err _ 

, . d' kan sebagal pusat SIS "k 
dan ahli bedall jantung, la dapat 19una , cnyediaan loglsok untu 

ki . da dl dacrah . Juga p , d ' system) bagi rllm ah-rumall sa ' t yang a , . I endapa t perhatIan arl 
, , b t dl a tas per u m menllnjan g kegia tan-keglatan tel se u 

Pem erintall. 

I ' tahun anggaran birakan bahwa mu al 
Merupakan beri ta yang sangat m cnggem d' k anggaran beIanja sebesar 

I h menye la an p kenan-' 1981- 1982 Pe merintall Pusat tea, dalamsatutahun, er 
, , si dan 50 orang ' k sih saya Seratus juta rup iah untuk blaya opela h rgaan serta tenma a 

, " mpaikan peng a t nda yang kanlah saya dari tempat 1111' menya " g merupakan per a 
Pemerintah 1111 yan a tas pengerti an dan uluran tangan 

baik bagi para penderita penyakit jan tung, al kkan 
untuk m engg a ' 

. 'h perlu diusahakan udah ada Namun demikian kiranya masl yasan yang s 
I lui Yayasan-ya Y yasan pengumpul an dana dari masyarakat me a , Indonesia dan a 

, Y asan Bedah RemaJa ba i m ereka seperti Yayasan Dewi Sartlka, ay b 'aya pengoba tan g 
u k membantu I Peny akit J antung Jawa Timur unt al 

b ka pembed lan, yang tida k m ampu yang sif atnya u n 
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Hadirin yang terhormat, 

Perkenankanlah saya pada akhir uraian ini memanjatkan puji syukur ke 

hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan lindunganN ya sehingga kepada 

saya dianugerahkan satu ; kewajiban yang mUlia". Semoga di dalam melaksana-

kan tugas saya ini Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan saya kesehatan dan 

kekuatan serta melimpahkan rakhmat dan taufikNya. 

Kepada Pemerintah saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengangkat-

an saya menjadi Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

Terima kasih saya ucapkan kepada para Guru Besar Universitas Airlangga atas 

kesediaan Saudara-saudara menerima saya dalam Iingkungan Saudara. Mudah-

mudahan dengan penerimaan saya di lingkungan Saudara dapat terjalin kerjasama 

yang baik di dalam tugas kita bersama untuk memajukan Lembaga Pendidikan 

Universi tas Airlangga. 

Juga kepada guru-guru saya almarhum Prof. Dr. A. Wahab dan almarhum 
Prof. Soekono, saya ucapkan banyak terima ·kasih dan penghargaan saya atas 

segala bimbingan serta nasehatnya yang telah diberikan. Juga kepada dr. S.L. 

Tedjasukmana, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya serta pelajaran yang 

telah saya terima dari beliau. Ketekunan bekerja beliau telah memberikan contoh 
yang berkesan kepada saya. 

Tidak lupa dari tempat ini say a ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. 

Julian R. Beckwith dan Prof. J. Francis Damman, Jr. dari University of Virginia 

School of Medicine yang telah membimbing dan menambah pengetahuan saya 
dalam bidang Kardiologi. 

Juga kepada para sejawat dari bekas Lembaga Kardiologi Nasional di Jakarta, 

khususnya dr. Soekaman dan dr. A. Hanafiah, saya ucapkan banyak terima kasih 

atas segala bimbingan dan petunjuknya, sehingga saya berhasil menyelesaikan 
pendidikan saya di bidang Kardiologi di tempat Saudara. 

Juga kepada guru-guru saya mulai dari Sekolah Dasar sampai di Fakul-

tas Kedokteran saya mengucapkan terima hsih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya atas pendidikan yang telah diberikan kepada saya. 

. Kepada ｳ･ｬｵｾｵｨ＠ ｓｴ｡ｾ＠ Pengajar di Bagian Ilmu Penyakit Dalam saya menyam-
palkan banyak tenma kaslh atas kerjasama serta pengertian Saudara-saudara dalam 

melaksanakan tugas kita sehari-hari. Semoga kerjasama ini akan lebih baik lagi di 
masa-masa mendatang. 

Kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Soetomo, dr. Soejoto Martoatmodjo 

beserta ｾｴ｡ Ｎ ｦＬ＠ saya. juga berterima kasih atas kerjasama yang baik selama ini dan 

semoga Ikhm kerJasama yang demikian ini dapat kami teruskan untuk meningkat-
kan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
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Kepada para mahasiswa saya ingin menyampaikan beberapa kata, 

Profesi kedokteran telah saudara pilih sebagai bidang studi yang akan menen-

tukall jalan hidup saudara selanjutnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengingat-

kan bahwa tidaklah mudah untuk mencapai gelar dokter tersebut, lebih-Iebih 

memakai gelar tersebut apabila Saudara te1ah selesai. Haruslah disadari bahwa gelar 

" dokter itu harus Saudara kaitkan dengan rasa pengabdian kepada sesama manusia, 

terutama manusia yang sakit dan dalam keadaan menderita. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini saya ingatkan kepada Saudara-saudara bahwa dalam melaksanakan 

tugas Saudara sebagai dokter kelak untuk tetap berpegang teguh pada sumpah 

dokter yang akan. Saudara ucapkan dan tetap menjunjung tinggi kode etik 

kedokteran. Mata pelajaran Ilmu Penyakit Dala!11 merupakan dasar pokok ilmu 

kedokteran klinik yang betul-betul harus Saudara fahami untuk menjadi dokter 

yang baik. Masa depan kesehatan masyarakat Indonesia kelak adalah di tangan 

saudara. 

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah dan ibu saya 

yang telah membesal·kan dan mendidik saya sehingga saya berhasil menjadi dokter. 

Amatlah disayangkan bahwa almarhum ayah tidak dapat "menyaksikan peristiwa 

yang berbahagia ini, akan tetapi nasehat beliau agar saya menjadi manusia yang 

baik dan berguna tidaklah dapat saya lupakan. 

Kepada isteri saya yatlg tercinta, pada kesempatan ini saya ingin menyampai-

kan rasa bahagia dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas pengertianmu 

untuk mendampingi saya selama 25 tahun, sejak saya menjadi mahasiswa sampai 

saat ini. Dalam kurun 25 tahun itu kita te1ah "membagi bersama segala suka dan 

dUka. Mudah-mudahan pengertian dan kesabaranmu akan tetap memberikan 

semangat kepada saya dalam melaksanakan tugas saya selanjutnya. 

K . . d . saya harapkan agar 
epada anak-anak say a yang saya cmtal an sayangI, . 

kalian lebih tekun lagi menuntut ilmu, agar kalian kelak dapat hidup berbahagIa 

ｾ＠ dapat menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa. 

Kebahagiaan keluargaku selalu menjadi cita-cita dari hidupku. 

D k terirria kasih 
emikianlah uraian saya dan kepada hadirin saya mengucap an 

atas perh t· a Ian yang telah saudara berikan. 

Terirna kasih, 

Wassalarnu'al . k al urn w.w. 
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