
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN INDONESIA BERBASIS KELAUTAN 

UCAPAN TERlMAKASlH 

Sebagai seorang anak keluarga nelayan tradisional, sebenarnya saya adalah bukan 
siapa-siapa ( I  a m  person of nothing). Jabatan gum besar yang merupakan 
karier akademis tertinggi ini karenanya tidak mungkin saya raih tanpa ridlo Allah SWT 
dan bantuan, dukungan se&i do'a dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, sebelum 
mengakhiri pidato penguhhan guru besar ini, perkenankanlah saya menyarnpaikan 
penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus dan sebesar-besamya kepada segenap 
pihak yang telah memungkinkan saya memangh jabatan GUN Besar ini dan yang telah 
melempangkan jalan karier profesional kehidupan saya. 

Pertama adalah kepada para pendidik dan yang memberi ilmu pengetahuan 
kepada saya dari SD sampai ke jenjang Doctor of Philoshopy (Ph.D). 

Bapak Toha Nursalam dan Bapak Abdul Matin, 

Bapak berdua selain berjasa sebagai guru SD yang sangat baik cara 
mengajamya, sehingga saya termotivasiuntukrajin belajar, yang akhiniya 
menghantarkan saya sebagai lulusan terbaik (juara I) dari SDN Gebang 
Ilir I, juga meyakinkan ayah dan ibu saya untuk mengizinkan says 
rnelanjutkan sekolah ke jenjang SLTP. 

Bapak Supena dan Bapak Sudira, 

Bapak berdua sangat be rjasa kepada saya dalam meIlanamkan agama Islam, 
alddaqul karimah, dan etos ke j a  (fighting spirit) selama saya menimba 
ilmu di jenjang SMP. Dari Bapak berdualah cikal-bakal kemampuan saya 
menguasai emot ional  in te l l igence  d a n  sp i r i tua l  
inte Zligence. 

Bapak Yustiadi dan Ibu Dr. Hj. Siti Rornlah, 

Kedua guru SMA saya yang selalu memberikan bimbingan dan dorongan 
semangat, sehingga saya menjadi siswa teladan SMA D[ Cirebon pada tahun 

1976 dan dapat masuk I?B tanpa ujian masuk. 
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Bapak Dr. Chairul Muluk, M.Sc., Dr. Kardio Praptokardio, dan Ir. 
Santoso Rahatjo yang telah membiibing saya sehiigga saya berhasil 
merampungkan skripsi sem lulus sarjana smta-1 perikanan IPB. 

BapakKoesoebiono M.Sc. dan Bapak Dr.11. Nurzali Naamin (Alm.) 
yang teIah membiibing saya meyelesaikan studi S, bidang pengelolaan 
sumberdaya alam dan lingkungan IPB. 

Bapak Pr0f.Dr.k. Andi Hakim Nasoetion (AIm.) sebagai Rektor IPB 
selain memberikan dukungan kepada saya untuk menjadi dosen pada 
Fakultas Perikanan IPB, juga memudahkan jalan bagi saya untuk 
menempuh program Ph.D. di Dalhousie University, Canada. Pak Andi 
juga selalu membesarkan hati dan memberikan dorongan kepada saya 
untuk senantiasa rajin meuulis karya ilmiah. 

Prof.Dr. Emil Salim selaku Menteri Negm KLH yang telah memberikan 
rekomendasi kepada saya untuk mendapatkan beasiswa dari ClDA 
untuk menyelesaikan studi Doktor saya dalam bidang Pengelolaan 
Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Dalhousie University, Halifax, Nova 
Scotia, Canada. Pak Emil juga membekali surat sakti kepada saya 
sehingga selama 10 bulan saya melakukan penelitian lapang untuk 
disertasi doktor di sepanjzng pesisir dan hut  Kalimantan Timur dari 
Delta Mahakam sampai Tanjung Mangkalihat. Saya didukung penuh 
baik sarana transponasi, kapal penelitian, akomodasi, dan data serta 
informasi dari berbagai instansi pemerintah, Pertamina, Total Indonesie, 
Huffco, UNOCAL, PT. PupukKaltim, danPT. LNG Bontang. 

hof.Dr. Arthur J. Hanson, Dr. K.H. Mann, Dr. Anthony Charles, Dr. 
Peter Ricketts, Dr. Roger Doyle, Dr. Thomas Pinfold, Dr. Richard 
Apostle, clan Dr. Robert Comeau para pembimbing saya dalam 
penyusunan Disertasi Doktor di Dalhousie University, Canada. 
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m Saudara Menteri Pendidikan Nasional, 

Saya ingin meyampaikan rasa terimakasih yang tulus atas kepercayaan 
Saudara untuk menyetujui pengangkatan saya sebagai GUN Besar Tetap 
IPB. Saya menyadari sepenuhnya bahwa betapa berat dan mulia tanggung 
jawab yang di l i ipdkm kepada saya ini. Semogadengan tadqdanhidayah 
AllahSWT saya dapat menjalankantugas dan kewajiban selaku Guru Besar 
ini sebaik-baiknya. 

Saudara Rektor dan Saudara-saudara Anggota Senat GUN Besar IPB, 

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada saudara- 
saudara yang telah mengusulkan saya sebagai gum besar temp IPB kepada 

Menteri P e n d i d i i  Nasional. Saya juga merasa terhormat bahwa saudara- 
saudara memberikan kesempatan kepada saya untuk turut 
mengembangkan Alma Mater ini krsama s e l u d ~  anggota senat dan civitas 
academics IPB lainnya. 

Saudara Dekan dan Sudara-swdara GUN Besar Fakultas Perikanan 
dan Ilmu KelautanIPB, 

Saya merasa berballagia selama beke j a  bersama saudara-saudara di FPIK- 
IPB. Saya yakin bahwa dengan kebersamaan dan etos kerja yang tinggi, 
kita akan mampu melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita semua 
untuk meng-kan para mahasiswa lulusan FPM-IPB kepada masyarakat 
dan bangsa sebagai tenaga terdidii dan profesional yang mampu berkalya 
bagi keberhasilan pembangunan nasional. 

Saudara-saudara Staf Pengajar dan Pegawai FPIK-IPB dan PKSPL- 

IPB, 

Saya sangat krterimakasil atas kehangatan dan ke jasama saudara-saudara 
semua setiap kali saya datang ke kampus, meskipun dalam tiga tahun terkahiu 
ini kebadiran fisik saya di kampus sangat jarang. Saya berharap saudara- 

saudara berkenan terns membuka pintu ke jasama tersebut, karena hanya 
dengan dukungan saudara-saudara saya dapat mengemban tugas mulia ini 
dengan sebaik-baiknya. 
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Saudara-saudara para Mahasiswa 

Saya merasa mendapat kebahagiaan memperoleh kesempatan tumt 
mengantar Saudara-saudara ke dunia ilmu pengetahuan. Kritik dan saran 
yang Sdrli. berikan kepada saya selaku dosen telah memberikan dorongan 
kepada saya untuk belajar danbelajar lagi. Semoga saya dapat menyaksiikan 
dengan bangga keberhasilan Sdrli. dengan prestasi ilmu yang lebih tinggi 
dari apa yang saya capai. 

Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden RI, 

Rasa terimakasih yang tak terhingga ingin saya haturkan kepada Ibu 
Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membantu 
pelaksanaan tugas negara dan bangsa selaku Menteri Kelautan dan 
Perikanan. 

E Rekan-rekan Menteri Kab'iet Gotong Royong, 

Saya menghaturkan terima kasih atas kerjasama baik yang dijalin selama 
ini, dan juga dorongan agar saya secepatnya menyelesaikan tugas orasi 
ilmiah ini. 

E Bapak Ir. Sanvono Kusumaatmaja, 

Saya menghaturkan terima kasih dan pengl~argaan yang setinggi-tinggu~ya 
atas kepercayaan yang Bapak berikan dengan mengangkat saya sebagai 
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan 
dan Perikanan yang sekaligus mempromosikan saya kepada dunia birokrasi 
eksekutif maupun legislatif, khususnya kepada K.H. Abdurabman Wahid 
dan Ibu Megawati Soekarnoputri yallg pada saat itu menjabat sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden. . 

Saya juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas 
kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya untuk menjadi Menteri 
Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Bapak. 
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Penyelenggaraan orasi ilmiah dapat berlangsung dengan baik dan khidmat karen; 
bantuan dan dukungan berbagai pihak. Dalam hubungan ini saya ingin menyampaikar 
ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

Panitia Penyelenggara Orasi Ilmiah ini kbususnya kepada Sdr. Dr. 
Bambang Widigdo, Ketua Jumsan Manajemen Sumberdaya Perairan, 
FPIK-IPB dan Sdri. Dr. Setyo Pertiwi, Kepala BAAK-IPB. 

Rekan-rekan di Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dewan 
Maritim Indonesia (DMI) yang membantu sepenuh hati dalam 
penyelenggaraan orasi ilmiah ini, khususnya Sdr. Dr. Andim H. Taryoto, 
Sdr. Ir. AdiH. Pasaribu, dan Sdr. Ir. Barlan Lubis MPA. 

Sdr. Dr. M. Fadhil Hasan, Sdr. Ir. Andreas D. Patria MS, Sdr. Ir. Rudi 
Alex MS, dar~ Sdr.Ir. M. Ramli Ayubar yang mempersiapkan bahan- 
bahan ~ n t u k  orasi ilmiah ini. Juga kepada berbagai pihak yang 
memberikan ~nasukan dan saran-saran perbaikan dalam orasi ilmiah ini 
khususnya kepada Sdr. Dr. Kadarwan Soewardi, Sdr. Ir. Saut 

Hutagalung MS, Sdr. Dr. Endhay Kusnendar, dan Sdr. Dr. Alex 
Retraubun 

Sdr. Dr. Asep Saefuddin dan Sdr. Dr. Widiyanto Dwi Sulya, Direktur 
Utama dan Ilirektur CRESCENT, Bogor yang telah membantu 
penggandaan ringkasan orasi ilmiah ini dalam waLm singkat. 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat 
saya sebutkan satu per satu yang membantu persiapan danpenyelenggaraan upacara 
pengukuhan pada hari ini dengan baik. 

Orasi ilmiah ini saya persembahkanuntuk kedua orang tua saya, H. Dahori Ismail 
(Almarhum) dan Hj. Dasmirah (Almarhumah), yang dengan keterhatasan pendidikan 
mereka ternyata mampu memotivasi saya untuk meraih pendidikan yang setinggi- 
tingginya. 

Orasi ilmiah ini saya sampaikan secara k h w s  unh&islri saya tercinta Ir. Hj. Pigoselpi 
Anas, dan ad-ad tersayang Sn Minawati, Dwi Mutia Ramdhini, Rahmania Kannesia, 
dan Syifana Affiati, yang telah merelakan waktunya bagi sayauntuk mengabdikan ilmu 



guna kemajuan bangsa dan negara. Mereka merupakan sustainable source: 
of my inspirations, creativity and dedication dalam melaksanakal 

tugas-tugas akademis dan kenegaraan. 

Semoga Allah SWT memberkan rakhmat danpetunjuk-Nya bagi Eta semua untuk 
terns be rjuang demi bangsa dan negara lewat cma danjalan perjuangan masing-masing. 

Billahi taufq walhidayah, 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Rokhrnin Dahuri 


