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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini saya dapat menjalani 
pengukuhan sebagii Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor 
setelah melalui berbagai tantangan yang cukup panjang. Atas rahmatNya 
pula saya dapat berdiri disini untuk menyampaikan Orasi Ilrniah di hadapan 
para ibu, bapak, keluarga, ternan-teman dan hadirin sekalian. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama saya mengucapkan 
terima kasih kepada Rektor IPB sebagai Ketua Senat IPB dan seluruh 
anggota Senat Guru Besar IPB, serta Dekan sebagai Ketua Senat dan 
seluruh anggota Senat Fakultas Teknologi Pertanian IPB, yang telah 
menyetujui pengusulan saya sebagai Guru Besar Tetap di IPB. Semoga 
Allah SWT mernberikan kekuatan dan kesehatan kepada saya untuk 
mengemban tugas ini. 

Terima kasih dan penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Prof. 
Dr.Ir. H. A.M. Satari, Prof. Dr..Ir. H. Andi Hakim Nasoetion, Prof. Dr.Ir. 
H. Sitanala Arsyad, dan Prof Dr.Ir. H. Soleh Solahuddin sebagai Rektor 
selama saya menjadi staf pengajar di IPB, atas segala bantuan dan 
bimbingan yang telah beliau berikan kepada saya sejak menjadi staf 
pengajar sampai sekarang. 

Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalarnnya 
saya sarnpaikan kepada dosen pembirnbing selarna menjalani pendidikan 
sarjana, yaitu Bapak H. Suhadi Hardjo, M.Sc., dan kepada Prof. Dr.Ir. 
Wahyuddin Tjiptadi almarhum, yang telah dengan sabar dan kesungguhan 
hati membimbing saya untuk menjadi sarjana dan rnendorong saya untuk 
menjadi staf pengajar di IPB. Juga kepada Prof. Dr. Kenneth E. Stevenson 
sebagai pembimbing selarna pendidikan S2 dan S3 di Michigan State 
University USA saya mengucapkan penghargaan dan banyak terima kasih. 
Kepada Prof. Dr. F.G. Winamo dan Prof. Dr. Soewamo T. Soekarto 
sebagai dosen senior saya rnengucapkan banyak terima kasih dan 
penghargaan atas bimbingamya sejak saya menjadr dosen muda di IPB. 
Kepada alrnarhum Prof. Dr. Dardjo Somaatmadja sebagiu dosen yang 



pertama M i  memperkenalkan Teknologi Pangan kepada say% saya 
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih 
juga saya sampaikan kepada para guru di SMA Negeri I Budi Utomo 
Jakarta, SMP Perguruan Cikini di Jakarta, dan SD Negeri I Kendal, yang 
telah mendidik saya sehingga &pat menyelesaikan sekolah pada masing- 
masing jenjang tersebut. 

Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada 
Dekan dan staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian IPB, khususnya 
Ketua beserta seluruh staf pengajar Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi 
IPB yang telah menjadi suatu keluarga besar yang sangat akrab, serta 
Direktur dan seluruh staf Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB, 
atas segala kerja sama dan bantuannya dalam rnenjalankan tugas-tugas 
pengajaran, penelitian dan pengahdian masyarakat. Terirna kasih juga saya 
sampaikan kepada seluruh pegawai Fakultas Teknologi Pertanian IPB dan 
Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB, atas segala bantuannya 
dalam rnenjalankan tugas-tugas sebagai dosen dan peneliti di IPB. . 

Kepada seluruh Panitia Orasi Fateta yang diketuai oleh Dr.Ir. Slarnet 
Budiyanto dan Panitia Orasi IPB yang diketuai oleh Bapak Ir. Abubakar 
Burniat, karni sarnpaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam- 
dalarnnya atas segala waktu, bantuan dan perhatian yang telah diberikan 
sampai A m  Orasi Ilmiah ini dapat terselenggara dengan baik. Kepada 
sahabat terdekat Dr.Ir. Betty S.L. Jenie, MS. sebagai ternan be- suka 
dan duka sejak menjadi mahasiswa di IPB saya mengucapkau banyak 
terima kasib atas segala bantuannya selama ini. 

Kepada para almuni Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Jurusan 
Teknologi Pangan dan Gizi, serta kepada Fakultas Telmologi Pertanian dan 
Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, saya mengucapkau terima kasih 
dan penghargaan yang tinggi atas segala bantuan yang telah diberikan 
kepada saya untuk penyelenggaraan orasi ini. 

Rasa kasih sayang yang tulus dan penghargaan yang tinggi s a p  sampaikan 
kepada Ayahanda dr. R H. Soewondo idmarhum beserta Ibunda Hj. Istria 
Soewondo yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, bimbingan clan 
dorongan dari sejak kecil hingga saya dapat menyelesaikan peddikan 
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sampai jenjang S3. Rasa kasih sayang yang tulus dan penghargaan juga 
saya sampaikan kepada kedua mertua saya yaitu almarhum Bapak H. Sadi 
Kartasubradja dan Ibu Hj. Siti Patonah yang dengan tulus telah menerima 
saya sebagai keluarga dan memberikan bimbingan dan perhatian kepada 
saya untuk menjalani liku kehidupan yang penuh tantangan ini. 

Kepada semua kakak-kakak dan kakak ipar serta adik-adik dan adik ipar 
dari Keluarga Besar dr. Soewondo, yang pada kesempatan ini terlalu 
banyak untuk disebutkan satu per satu, saya menyarnpaikan rasa cinta dan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan, dorongan, dan 
kasih sayang yang diberikan kepada saya selama ini. Juga kepada kakak- 
kakak ipar dari Keluarga Besar Sadi Kartasubradja, beserta sesepuh dan 
saurada-saudara dari Keluarga Besar Soeparman dan Bintarti, saya 
mengucapkan terirna kasih yang tak terhingga atas segala bantuan dan 
perhatiannya kepada saya. 

Kepada suami tercinta Prof. Dr.Ir. Dedi Fardiaz, M.Sc. saya mengucapkan 
terima kasih sedalamdalamnya atas segala kasih sayang yang diberikan 
dan dorongan tanpa pamrih yang telah diberikan kepada saya, dan mohon 
rnaaf sebesar-besamya atas segala kesalahan dan kechilafan saya terutama 
karena selama ini mungkm kurang dapat memberikan perhatian penuh 
sebagai seorang isteri karena kesibukan saya dalam melaksanakan tugas- 
tugas. Kepada ketiga anak-anakku tercinta, Miri, Mendez dan Yasmin, 
yang selama ini mungkm kurang mendapat perhatian penuh dari seorang 
ibu sebagai layaknya anak-anak lainnya, saya mengucapkan terima kasih 
yang dalam atas segala kasih sayang dan pengertiannya, dan mohon rnaaf 
sebesar-besamya atas segala kesalahan dan kechilafan selama ini. Semoga 
engkau turnbuh menjadi anak-anak yang soleh, mandiri, dan berguna bagi 
nusa dan bangsa. 

Sebagai akhir kata, maka dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT 
orasi ilmiah ini saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan kepada Ibu, Bapak, saudara dan hadirin sekalian yang telah 
meluangkan waktu untuk hadir dalam acara orasi ini. Sernoga Allah SWT 
mernberkati kita semua. Amin. 

Wassalamu'alaikum warahrnatullabi wabarakatuh. 


