
UCAPAN TERIMAKASIH 

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenan- 

kanlah saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan 

kepada Rektor IPB dan seluruh anggota Senat Guru Besar 

IPB yang telah menyetujui diri saya untuk mendapat 

kehormatan sebagai Guru Besar Tetap di IPB. Semoga 

amanah dan kepercayaan ini dapat saya laksanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

Kepada Rektor Universitas Sahid, sayapun 

mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya, demi 

suksesnya orasi ilmiah ini. 

Terimakasih saya ucapkan pada para guru saya 

yang telah mendidik saya di Sekolah Rakyat Latihan SGB 

Negeri II Purwokerto, SMP Negeri II Bagian B Puwokerto, 

SMA Negeri II Bagian B Purwokerto yang dengan budi 

baiknya telah membekali pengetahuan dasar serta budi 

pekerti yang baik. 

Ucapan terimakasih saya kepada Dekan FMlPA IPB 

dan Pembantu-Pembantunya, Ketua Jurusan Kimia dengan 

seluruh staf pengajar dan para pegawainya, kepada para 

alumni dan mahasiswa FMlPA atas segala perhatian dan 

bantuannya sehubungan dengan orasi ilmiah ini. Terima 

kasih pula saya ucapkan kepada Panitia Orasi llmiah 

FMlPA IPB yang telah membantu kelancaran Orasi ini. 



Rasa terimakasih saya ucapkan kepada para dosen 

saya di Fakultas Pertanian, terutama kepada Ir Sjarif 

Hidayat (almarhum) dan Prof. Dr. Ir H. Sitanala Arsjad, yang 

telah membimbing saya menempuh program St. Demikian 

pula saya ucapkan terimakasih kepada Dr. R.T.M. 

Sutamiharja, Prof. Dr. Ir. Rudy Tarumingkeng dan Ir. Syafii 

Manan M.Sc., Prof. Dr. Juhara Sukra, Prof. Dr. Ir. 

Soepangat Soemarto, Prof. Dr. Tony Ungerer, dan Prof. Dr. 

Barizi atas segala kesabaran dan ketulusannya yang telah 

memberikan bimbingan selama pendidikan saya di S2 dan 

SB Fakultas Pascasa jana IPB. Ucapan yang sama saya 

sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. F. Gunarwan Soeratmo 

sebagai Ketua Program Studi PSL dan Prof. Dr. Ir. H. Edi 

Guhardja selaku Direktur Program Pascasarjana IPB. 

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada 

Center for the Development of Safe Agroindustrial Process, 

Fateta, IPB, atas segala partisipasinya dalam acara 

orasi ini. 

Bagi para alumni bimbingan saya langsung, baik 

untuk program diploma, sarjana, magister, maupun doktor, 

saya sampaikan penghargaan dan terimaksih, karena atas 

kerja keras dan ketekunannya, bidang Kimia Lingkungan di 

IPB sudah semakin marak. Bagi mahasiswa bimbingan 

yang sekarang masih melakukan penelitian, khususnya 



program S2 dan S3 Jurusan PSL, saya ucapkan terimaksih 

atas segala partisipasinya, semoga peristiwa hari ini 

menjadi dorongan bagi Saudara untuk mempercepat 

menyelesaikan studinya. Ucapan terimaksih juga saya 

ucapkan kepada Staf BAAK dan IPB Press atas segala 

partisipasinya. 

Akhirnya kepada istri saya Rt. Ade Udyani yang telah 

mendampingi saya selama 21 tahun, saya sampaikan 

penghargaan dan kasih sayang yang tulus. Rasa dan 

ungkapan yang sama saya sampaikan kepada keempat 

anak saya Zsazsa, Rini, Ajeng , dan Dimas. 

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tidak 

terhingga saya ucapkan pada almarhum bapak saya Astari 

dan biyung saya Sadiyah, serta saudara-saudara saya 

sekandung. Juga kepada ama H. Tb. Bachruddin Rifai dan 

mamah Hj. Hafsah serta seluruh keluarga besamya, 

sayapun mengucapkan terimakasih dan penghargaan. 

Berkat semua pengorbanan dan dorongan serta doa yang 

tiada putus-putusnya, hari ini saya mendapat kehormatan 

melakukan orasi. 

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah ke 

Hadirat Allah SWT, saya akhiri penyampaian orasi 

ilmiah ini. 

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallamu'alaikum warah- 

matullahi wabarakatuh. 


