U capa n Terima kasih
Segala puji dan SYUkuf, uipanjatkan ke hadirat Allah SWT,
atas kanmia nikmah hiuup dan kchidupan yang tclah diberikan
kcpada saya sdama ini. Semoga Allah senantiasa membt:ri
pctunjuk dan bimbinganNya. Amin.
Ucapan terima kasih disarnpaikan pad a Tim Penilai Usulan
Jabatan Akatkmik Guru Besar di Dcpartemcl1 Sains KPM
FEMA, Senat Guru Besar dan Dekan FEMA y<lng telah
mengusulkan saya untuk memeroleh jabatan akademik Guru
Bcsl1r Tetap di bidang Ilmu Komunikasi Gender.
Ucapan terima kasih, disampaikan kcpada Rcktor IPS Prof.
lIerry Suhardiy,mto beserta para wakil rektor, Ketua Dewan
Guru Besar IPB ProCEndang Suhendang dan jajarannya,
Dekan FEMA Dr.Arif Satria, Kctua dan Sekertaris Dep. KPM
FEMA, dan semua panitia Orasi llmiah, yang diketuai oleh
Dr.Drajad Martianto.
Perj alan an h idLl P sa ya scbagai akadem isi, tida k ter Ieras da ri j asa
Prof. Sayogyo dan Prof. Margono Slarnet sehagai rcmbirnbing
skripsi saya cii strata 1 yang kemudian mempercayni saya untuk
meniadi asislen bcliau dan mendorong s<lya untuk mcnjadi
do.s('n di jurusan IImu-ilmu Sosial Ekol1Qmi Pertanian (So~~k)
Fakllitas Pertanian )Po. Untuk itll, llcapan terima kasih tak
tcrhingga patut disampaikan kepada bcliau-heliau ini,
Kepada Prof. Dr. Scarlett Epstein yang telah mcmbcri
kesempatan saya m(:melajari women's studies di Sussex
University Brighton England sebagai pra-doctorate student dan
kemudian scbagai Independent Student untuk l11cndalami isuiSH perempuan disampaikan ul:apan terima kasih. Pcngalaman
inilah yang kemudian menggiring say:.l rnenekuni studi wanita.
Ucapan terima kasih yang mendalarn dan tak terhingga
disampaikan kepada para pcrnbimbing Program Doktor eli

program studi penYllluhan dan komunikasi Pcmbangunan.
yaitu Prof.Margono Slamet sebagai kctua, dan Prof.Scarlett
Epstein, Prof. Affendi Anwar, Prof. Syarifuddin Baharsyah,
serta Prof Melly G. Tan scbagai anggota. Dari para beliaulah
saya mcmcroleh tambahan 11mu dan metodologi risct serta
pemahaman bagaimana berperilaku <lkademik yang tangguh.
Ucapan terima kasih juga dis<lmpaikan pada Prof. T.lhromi
dan Prof.Mayling Oey Gardiner yang telah mcmberi warna
pada pcmikiran saya tentang :-ltudi wanita, pada saat mcnguji.
Ucapan lerima kasih disampuikan kepada para dosen yang
telah saling bcrbagi ilmu, baik di bidang sosiologi pcrdcsaan.
ilmu pcnyuluhan, ilmu komunikasi pembangunan dan studi
wanita. Tercatat mllna-nama beliau adabh Prof. Pudjiwati
Sayogyo (aim), Prof.Tjondroncgoro, Ir.Gunardi MA, Prof.
Pang Suparman Asngari, Prof. Ali Rachman, Jr.Bambang
Utomo MDS (aim), Ir.Said Rush !vtA, Or. Amri lahi, Ora.
Winati Wigna liDS, Dr. Ekawatt Sri Wahyuni, Dr. Sarwititi, IT.
l\·taksum, MS, dan Ir.Richard Lumintang, MEd. Pada kolega di
luar IPS, yung mewamai pemikiran saya Icnlang studi wanita
dan studi gender, yaitu Prof.Saparinah Sadli, Syamsyiah
Achmad, SII. Achie Luhulimah, SH, Dr.Yllsuf Supi;:mdi,
Aisyah Amini, SH, dan Dr,Yang A. Mlltallib disampaikan
llcapan terima kasih.
Penghargaan dfln ucapan te-rima kasih disflmpaikan kepada
Manlan Menteri UPW Ibu Slliasikin A Mllrpartomo. dan
Mantan l\1enteti PP Ibll Sri Rcjeki Surnaryoto SH, yang selahl
mcngikutsertakan saya dalam berbagai kcgiatan tcntang
pcmbcrdayaan percmpuan dan gender, selama dan setelah
mcrC'ka menjadi mcnteri. Kepada Prof. DeTlny Alawi'yah
yang bcrkenan mengikuti acara profesi scbagai sahabat
sejawat dan sebiJang perhatian diucapkan tcrirna kasih.
Kemudian. Icnma kasih yang sebcsar-besamya disarnpaikan
kepada Mcntcri PP dan PA, rbu Linda Amalia Sari Uurnelar,

beserta para Deputinya yang tdah berkenan hadir dalam Orasi
Gum Besar saya hari ini yang merupakan suatu kebanggaan
tersendiri bagi IPS, dan saya rribadi, Rupanya, tanpa disadari
say'a tclah bcrkutat dari mente-ri kc mClltcri tentang llnISall
pt:rempllan dan gender, schingga mungkin inilah salahsatu
alasan mengapa IPS mengukuhkan saya sehagai Guru Besar
di bidang Komunikasi Gender.
Kepada kolC'ga di F EMA, Dr. Djuara P.lubis, Dr, Titi Sumarti ti.
Dr.Amiruddin Saleh, Dr.llcricn PuspitawatL Dr.Siti Amanah
dan Prof. Sjafri Mangkuprawira yang aktif mcnclanh dan
mengkontribusik;m pernikiran pada naskah awal makalah orasi,
dan juga pada Prof. Didin S. Darnanhuri dan Prof. Bunasor
Sanim selaku reviewer naskah akhit orasi ioi diucapkan terima
kas ih. U caran teri ma kas i h juga di sa 111 pa i kan kepada maha sis wa
dan asistcn .;;aya Rima Rosita, Nuning KUSlltnOWardani, dan
Retna Mulyandari yang tclah mcmbanhl mcngumpulkan data
dan pa(b Panji Wasrnana, Skarn, MS dan Desina Kartika, SSi,
MCumpSL: yang mcmbantu pengolahan data-data tcrscbut.
Terima kasih disampaikan paJa Dr. Amiruddin Saleh.
Prof Dedi Fardiaz, Dr.Basita Ginting, Prof.Musa IIubeis.
Dr.Hamdani, Dr.Lala M.Kolopaking, Prof. Sumardj 0, Prof
Sjafri Mangkuprawira. Ir.Slli Sugiah MS, Ir.Sutisna Riyanto
MS, lr.Hadiyanto MS, Ir.Meiani Sunito MSc, Ir.Maksum MS,
Dra.Farida MS, Dra.Krisnnrini Matindas MS. dan Ir. Mintarti
MS, Dr.Makmun Sarma, sebagai ko1cga yang telah membantu
sclama saya mcnjadi Ketua Prodi
K MP (K0ll111tlikasi
Pembangllnan Pcrt<lnian dan Perdesaan) Pasc;]sarjana IPS.
Berikutllya, terima kasih untuk ProfSjafri Mangkuprawira,
Ketua lPPM {PH (1987-1996) dan Prof Rizal Syarief
(priode 1996-20(5) yang mcmpercayai saya menjadi kepala
Pusdikl:::ltmas (1988-2003) di LPPM IPS. Kepada sekretaris
Pusdiklatmas. Ir.lda Yohana MS (aim), dan Dr.Illah Sailah yang
bahu membahu meJakukan bc-rbagai kcgiatan diucapkan terima
I ~R I

kasih. Pada Ir.Teuku Lia Muriza, MSc yang mengumpulkan
dan mengolah data untuk berbagai event seminar. seiama di
LPM-1PB, diucapkan terima kasih.
Kepada mereka. yang tidak lungsung rnembantu kclancaran
pcncapaian karir saya, adaluh asisten di rumah yang sC'tia
mcnialankan tugas domestik, yakni Tinah (20 tahun), Ifa (5
t"hun), Annisa (6 tahun). Ismail (9 tahun) dan Wili (5 tahun)
scbogai slipir, diueapkan rasa terima kasih.
Pada momen berbahagia ini, rasa honnat dan terium kaslh tak
terhingga disampaikan kepada Ah<lh Ali Hubeis (aIm) dan Ihu
Fadlun Badjebeir (aim) yang tcloh mendidik dan mcmbesarkan
saya dan sayangnya tidak scmpat melihat anaknya menapaki
karir sebagai Doktor dall GUnt Besar. Hegitu pula rasa hormat
dan lerlma kasih untuk matua, Tb.Mas Mangkuprawira (aim)
dan Ibu Soedah (aim) yang UmJt mcndorong saya berprestasi.
Semoga arwah Bcliau semuanya mC'ndapac ternpat yang terbaik
di sisiNya
Kcpada saudara Hubeis sekandung, Nikrnah (aim). Ora.
Nurlaela, Salim dan Lukman (aim), Zaenab, Abdul Kadir
(aim), Drs. Ihrahim, Azzam, Ismail, Ishak (aIm), Yakub. Prof.
Musa, Mariam Haniya, Yaniah, dan [sa, terima kasih atas
kekeluargaan yang saling peduli. Kcpada ipar dari keluarga
Mangkuprawira, Tb.Happy, Tb.Eddi, Tb.Sudrajat (aim) dan
Tati Ulfa, terima k<lsih atas pcrsaudaraan yang saling peduli.
Seeara khusus. (Crima kasih lIntuk keluarga anakku, Drg.
Ratu Mirah Afit~lh, GCe Lindent, MDSe, Ir.Tb.Nur Ahmad
Maulana MBA.MSc.PhD dan Ir.Desina Kal1ika MCompSc
atas doa dan pengertian se[ama mamah berkarir. Untuk eucuku
Putri Farhah Thalli'~h, Khairunnisa Salsabilla, Rizqi Shidqi
Prawira, Thariq Ali Tubagus, Tubagus Faris Rahman Maulana,
Bianda Azzahra dan Ahmad Farrell Wasmana yang selalu
mcnimbulkan suasana eeria dan hangat disampaikan salam

sayang dan cintn. Kepada ProfTh.Sjafri Mangkuprawira,
suami yang selalu memotivasi saya terus berkarir. berbagi
pekerja<l11 dan tugas rumahtangga. patut diacungi jt'mpol dan
ditim sebagai bukti bahwa kcsctaraan gender memang. harus
dimulai dari kcluarga, terima kasih dan terima kasih atas segala
kcbcrsamaan selama ini.

