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Produksi Pigmen Angkak oleh Monascus 

Studi, dan Rekan-rekan sejawat Dosen dan 
bukan Dosen di Universitas Kristen Satya 

Wacana, 

Para tamu undangan yang terhorrnat, dan 

Sanak keluarga yang say a cintai, 

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan, 

atas berkat dan perlindungan yang diberikan kepada 

kita sehingga kita semua dapat berkumpu1 di tern pat ini. 

Sungguh merupakan suatu kehormatan dan 
kebahagiaan yang tak terhingga bagi saya karena diberi 

kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan 
sebagai Guru Besar di bidang Biokimia dan Mikrobiologi 
bersamaan dengan hari Dies Natalis UKSW yang ke 48. 
Untuk itu saya mengucapkan terimakasih yang setulus

tulusnya kepada Senat Universitas Kristen Satya 
Wacana yang telah memberi kesempatan kepada say a. 

Sejak mulai bekerja di UKSW pad Cl tahun 197 4, 

saya berusaha untuk melakukan kegiatan penelitian 

tentang pangan fermentasi. Pada waktu itu saya mulai 

dengan penelitian tentang tempc. Ada dua 

pertimbangan utama saat itu, yaitu keterbatasan 

fasilitas dan dana, dan relevansi penehtian. Dengan 

segala keterbatasan saat itu, mulai]Clh penelitian 

tentang pangan fermentasi. Ada berbagai pangan 

fermentasi yang telah diteliti, antara lain tcmpe, kecap, 
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tape dan angkak. Di antara pangan Iermentasi tersebut, 

angkak merupakan pangan fermemasi yang paling 

kurang dikenal oleh masyarakat umum. Oleh karena itu 

dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato 

pengukuhan dengan judul: 

"Produksi Pigmen Angkak Oleh Monascus". 

Sebagian besar isi pidato ini telah dipublikasikan atau 

diterima di Jurnal Teknologi dan Industri Pangan 2004 

dan World Journal of Biotechnology and Microbiology 

2004 . Tentu, banyak hal yang tidak dapat dikemukakan 

dalam kesempatan ini, karena sifatnya yang terlalu 

teknis atau spesifik, sehingga tidak mudah dipahami 

oleh masyarakat umum. Saya menghindari sebanyak 

mungkin penggunaan istilah ilmiah, dan menggantinya 

dengan istilah yang lebih populer. 

Hadirin yang terhormat, 

Pertama-tama saya ingin menyampaikan secara 

singkat pentingnya pigmen Monascus sebagai pewarna 

alami dan untuk kegunaan yang lain . Pigmen 

merupakan senyawa kimia yang menentukan warna 

suatu bahanfmateri, seperti cat untuk berbagai barang, 

pewarna makanan , pewarna kosmetik, dan sebagainya. 

Jamur Monascus sudah lama digunakan oleh manusia 

3 



Produksi Pigmen Angkak oleh Monascus 

sebagai sumber pewarna alami makanan (natural food 

colorant) di beberapa negara Asia. Monascus digunakan 

untuk membuat angkak, yaitu beras yang ditumbuhi 

Monascus sehingga berwarnamerah. 

Angkak dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, antara lain sebagai pewarna kue, yogurt, 

daging, sosis, dan untuk pengawet buah, sayur, serta 

produk ikan. Pigmen Monascus juga digunakan untuk 

pewarna "lipstick", pemutih atau pelindung kulit, dan 

pewarna kain sutra. Selain itu, Monascus dapat 

ditumbuhkan bersama pada nata de coco agar produk 

berwarna merah (Sheu et al., 2000) . 

Angkak juga dapat digunakan sebagai bahan 

obat, misalnya untuk penyakit infeksi, sakit perut, 

diare, demam berdarah, dan menurunkan kadar 

kolesterol. Selain itu, produk tertentu dari Monascus 

dapat menurunkan tekanan darah tinggi, mempunyai 

daya antibiotik terhadap beberapa jenis bak:teri, dan 

dapat digunakan untuk mencegah kanker kulit, 

karsinogenesis (pembentukan kanker) dan 

mutagenesis . Monascus mampu menghasilkan 

antioksidan (zat anti oksidasi) , yang berfungsi untuk 

mencegah produksi radikal bebas yang dapat merusak 

proses metabolisme (Wong and Bau, 1977; Y anakawa, et 

al., 1996; Izawa et al., 1997; Taira et al., 2002; Suet al. , 

2003) . 
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Hadirin yang terhorrnat, 

Monascus rnerupakan salah satu kapan g atau 

jamur benang yang pada tahun 1884, pertama kali 

diperkenalkan oleh Philippe van Tieghern, dengan nama 

species M. ruber. Kernudian pada tahun 1895, Went 

rnengisolasi M. purpureus dari angkak di J awa, dan 

species inilah yang paling ban yak diteliti. 

Strain-strain unggui yang rnampu rnenghasllkan 

pigrnen dalam jurnlah ban yak (hyper producing pigment 

strain) telah diternukan. Ada tiga kelornpok strain atau 

rnutan, yaitu: rnerah, kuning, dan putih (albino). 

Berbagai percobaan telah dilakukan untuk 

rnempercepat perturnbuhannya (Yongsrnith et al. , 2000; 

Lakrod et al., 2003). 

Pigrnen Monascus dibedakan rnenjadi dua. yaitu 

pigrnen intraseluler yang menernpel pada seljamur dan 

tidak rnudah larut air, dan pigrnen ekstraseluler yang 

tidak rnenernpel pada dinding sel jamur dan rnudah 

laru t air. Ankaflavin dan rnonascin adalah pigrnen yang 

berwarna kuning. Rubropuktatm dan rnonaskorubnn 

adalah pigrnen yang berwarna oranye. Sedangkan 

rubropuktamin dan rnonaskorubramin adalah pigrnen 

yang ber.varna coldat. 

Pigrnen-pigrnen tersebut urnurnnya dihasilkan 

dalam keadaan melekat pada dinding sel (cell bound 

state). Pigrnen yang terikat tersebut rnempunyai 
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kelarutanjsolubilitas yang rendah, peka terhadap 
panas, tidak stabil pada berbagai pH ekstrim dan 
cahaya. Sejumlah metode diupayakan agar diperoleh 
pigmen yang larut air dalamjumlah banyak. Prinsipnya, 
penggantian atau substitusi oksigen dari 
monascorubrin atau rubropunctatin oleh nitrogen dari 
protein, mampu meningkatkan daya larut pigmen dan 
merubah warna dari oranye menjadi coklat. 

Pigmen tersebut dapat membentuk kompleks 
dengan senyawa-senyawa lain, misalnya asam glutamat 
sehingga lebih mudah larut dalam air. Pigmen merah, 
kuning dan jingga (oranye) yang pada mulanya tidak 
larut air dapat bereaksi dengan gugus amino yang 
kemudian menghasilkan senyawa yang mudah larut air. 

Wonget al., (1981) melaporkan bahwaperubahan warna 
juga dapat terjadi bila pigmen oranye bereaksi dengan 
asam amino tertentu sehingga 
merah. 

terbentuk pigmen 

Pigmen Monascus dapat mengalami berbagai 
reaksi kimia. Pigmen tersebut dapat direduksi, 
dioksidasi atau bereaksi dengan produk-produk lain, 
misalnya asam amino, untuk membentuk berbagai 
produkyang lebih kompleks. 

6 



Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Kris Herawan Timotius 

Hadirin yang saya kasihi, 

Perlu diketahui bahwa p1gmen Monascus 
diproduksi secara tradisional dengan menggunakan 
substrat padat, seperti beras atau jagung, yang 
kemudian dikeringkan, ditumbuk, dan dicampurkan 
pada makanan secara langsung. Pada substrat padat, 
pigmen yang dihasilkan dapat didifusikan dari seljamur 
ke substrat padat tersebut. Pada substrat cair, lebih 
banyak pigmen yang tetap tinggal atau menempel pada 
sel karena kelarutannya rendah , terutama jika pH 
pertum buhannya rend ab (J ohns and Stuart, 1991). 

Beras merupakan substrat terbaik untuk 
produksi pigmen. Keunggulan ini terutama karena 
komposisi kimianya yang mampu mendukung 
pembentukan pigmen. Selama proses pertumbuhan 
Monascus, beras akan menjadi merah . Setelah beberapa 
saat, beras akan berwarna merah tua kecoklatan, dan 
tidak sating melekat. Setelah dikeringkan, beras akan 
mudah dihancurkan sehingga menjadi serbuk (Lotong 
and Suwanarit, 1990). 

Biji jagung juga dapat digunakan sebagai 
substratjmedium pertumbuhan Monascus. Substrat 
padat yang tersedia di Indonesia, seperti ampas tabu, 
dan ketela pohon perlu diupayakan pemanfaatannya. 

Pertumbuhan dan metabolisme Monascus 
dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Produksi 
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metabolit sekunder dan pertumbuhan sangat 
memerlukan kondisi kelembaban dan aerasi yang bai.k, 
untuk menjaga persediaan oksigen. Jika oksigen dalam 
keadaan terbatas, produksi etanol meningkat 
sedangkan produksi biomassa dan pigmen menurun 
(Hajjaj et al., 1999a) . Selain itu, pertumbuhan dan 
produksi pigmen pada substrat padat juga dipengaruhi 
oleh pH dan suhu. Diperlukan kondisi pH dan suhu 
yang tepat untuk pertumbuhan dan produksi pigmen 
oleh Monascus. 

Selain substrat padat, pigmen dapat juga 
diproduksi pada medium cair, dan produktivitasnya 
tergantung pada beberapa faktor, yaitu sumber karbon, 
nitrogen, elemen kelumit, pH, suhu, aerasi, dan mutu 
inokulum. Faktor nutrisi merupakan faktor terpenting, 
yang meliputi sumber karbon, sumber nitrogen, dan 
elemen mikro atau kelumit. 

Sumber karbon yang baik untuk Monascus 
antara lain pati, dekstrin, glukosa, maltosa, galaktosa 
dan fruktosa. Jenis sumber karbon tidak hanya 
mempengaruhi jumlah tetapi juga jenjs pigmen yang 
dihasilkan (Broder and Koehler, 1980; Panitz et al, 1991 ; 
Blanc et al, 1997) . Penggunaan campuran sumber 
karbon tertentu dapat juga menghasilkan pigmen 
dengan bai.k. Etanol dapat digunakan sebagai sumber 
karbon bersama dengan glukosa atau maltosa. Glukosa 
a tau maltosa akan digunakan terlebih dahulu , 
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kemudian etanoL Penambahan bahan-bahan organik 
lain (asam krotonat dan asam sorbat) pada konsentrasi 
rendah dilaporkan dapat memicu peningkatan produksi 
pigmen tetapi tidak memicu pertumbuhannya, dan 

senyawa tersebut dapat digunakan sebagai unit 
pengawal (starter units) (Hong et al., 1995). 

Jenis sumber nitrogen yang digunakan akan 
mempengaruhi pertumbuhan dan produksi pigmen, 
serta produk selain pigmen. Tidak semua sumber 
nitrogen mampu mendukung produksi pigmen oleh 
Monascus. Y ang paling baik adalah NH4Cl karena dapat 

meningkatkan biomassa dan pembentukan pigmen 
oranye (John and Stuart, 1991; Panitz et al. , 1991; 
Dominguez-Espinosa, 2003). 

Jenis asam amino sebagai sumber nitrogen 
organik mempengaruhi perolehan biomassa dan 
pigmen, serta produk lainnya. Asam amino histidin baik 
untuk pertumbuhan, pembentukan pigmen, dan 
menekan produksi produk-produk lain yang tidak 

diharapkan, misalnya citrinin. Asam amino yang paling 
banyak digunakan untuk produksi pigmen adalah asam 
glutamat. Penambahan ekstrak kamir dan daging 
(pepton) sebagai sumber nitrogen organik kompleks 
sangat mendukung perolehan biomassa dan produksi 
pigmen merah. 

Perbandingan sumber karbon dan nitrogen (ratio 
C/N) juga sangat penting dalam produksi pigmen. 
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Sumber C dan N yang diberikan secara bertahap dapat 
meningkatkan produksi pigmen (Wong et al., 1981). Jika 
sumber C dan N diberikan terlalu banyakdan sekaligus, 
justru akan menghambat produksi pigmen. 

Ketersediaan elemen kelumit (trace elements) 
tertentu, misalnya Zn2S04• dan FeSO .. sangat penting 
untuk perta.mbahan biomassa dan produksi pigmen, 
khususnya pigmen merah {Timotius dan Utama, 1997; 
Dominguez-Espinosa, 2003). Tetapi pena.mbahan 
MgS04 hanya dapat meningkatkan pembentukan 
biomassa, dan mengha.mbat produksi pigmen (Lin and 
Demain, 1993). 

Kondisi pertumbuhan Monascus harus dibuat 
optimal, agar dihasilkan produk dalam jumlah yang 
banyak. Suhu, pH, pemberian udara atau aerasi 
pertumbuhan harus dalam kondisi optimal. 

Kinetika pertumbuhan dan produksi pigmen 
pada berbagai sistem pertumbuhan telah banyak 
diteliti. Umumnya kinetika produksi pigmen oleh 
Monascus sesuai dengan tingkat pertumbuhannya (Lee 
et al., 1995). 

Hadirin yang terhormat 

Penelitian saya. lebih terarah pada penggunaan 
beberapa substrat cair yang tersedia di Indonesia. 
Substrat tersebut dapat diperoleh dalam jumlah yang 
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banyak dan tersedia sepanjang tahun, serta dapat 

dimanfaatkan sebagai medium pertumbuhan 
Monascus. Substrat cair yang dimaksud antara lain air 

rendaman kedelai dari pabrik tempe, air kelapa, tetes 

tebu dan limbah cair dari pabrik tahu. Beberapa 

penelitian telah dilakukan ten tang penggunaan medium 

pertumbuhan yang dibuat dari air rendaman kedelai. 

Air rendaman kedelai tersebut ditambah beberapa zat 

lain agar dapat diperoleh pertumbuhan dan produksi 

pigmen lebih optimal. 

Banyak pabrik tempe yang terdapat di Indonesia, 
terutama di Jawa. Jika setiap pabrik tempe membuang 

100 liter air rendaman kedelai per hari, maka bisa 
diperkirakan banyak sekali air rendaman kedelai yang 
dapat dimanfaatkan sebagai substrat untuk produksi 
pigmen oleh Monascus. Selama ini air rendaman kedelai 

terse but dibuang begitu saja. 

Penggunaan substrat cair yang dikendalikan 

dengan optimal dapat menghasilkan pigmen secara 

lebih efisien daripada substrat padat. Produksi pada 

substrat cair dapat mengurangi lama pertumbuhan, 

meningkatkan produktivitas dan tentunya mengurangi 

biayaproduksi (Dominguez-Espinosa, 2003) . 

Ada teknik lain untuk produksi pigmen, yaitu 

dengan cara amobil (sel istirahat). Dalam sistem ini 

pertumbuhan atau pertambahan biomassa tidak 

terjadi, dan yang terjadi hanya pembentukan pigmen 
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saja (Hamdy et al., 2002). Seperti pada substrat padat 
maupun cair, oleh sel yang tumbuh, produksi pigmen 
pada sel istirahat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah 
sumber karbon, nitrogen, elemen kelumit, fosfat, 
magnesium dan pH. Sampai saat ini teknik sistem sel 
istirahat ini belum diterapkan untuk skala industri (Lin 
andDemain, 1993). 

Para hadirin yang terhormat, 

Serbuk angkak baik yang berasal dari substrat 
padat maupun cair dapat digunakan secara langsung 
untuk pewarna masakan. Jika diperlukan, pigmen 
angkak dapat diekstraksi dengan menggunakan etanol 
70%. Heksana baik untuk mengekstraksi pigmen 
kuning. Sisanya dapat diekstraksi dengan metanol dan 
dietil eter, masing-masing untuk mendapatkan pigmen 
kuning dan merah (Teng and Feldhelm, 1998). Jika 
ditumbuhkan pada substrat cair, pigmen dapat 
diekstraksi dengan menggunakan etil asetat yang 
diasamkan pada pH yang asam. Pigmen yang diperoleh 
kemudian dipisahkan dari senyawa lain dengan 
kromatografi kolom (Hajjaj et al., 1999b). 

Keamanan dalam penggunaan pigmen Monascus 
perlu diperhatikan terutama adanya kemungkinan 
tercampur dengan metabolit sekunder lain, termasuk 
citrinin yang merupakan mikotoksin, antibiotik dan 
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senyawa penurun kolesterol yaitu monacolin (Juzlova et 

al., 1996). 

Dalam bidang sains, kita dituntut jujur dan 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Monascus memang 

mampu menghasilkan pigmen yang bermanfaat untuk 

berbagai keperluan. Tetapi ada beberapa laporan yang 

mengungkapkan bahwa Monascus juga mampu 

menghasilkan senyawa yang merugikan, misalnya 

citrinin. Citrinin merupakan senyawa yang bersifat 

racun yang dapat merusak hati dan ginjal. Untungnya 

senyawa ini tidak dihasilkan dalam setiap kondisi. 

Untuk mencegah produksi citrinin, digunakan berbagai 

pendekatan, antara lain penggunan species atau strain 

yang tidak menghasilkan citrinin, penggunaan sumber 

nitrogen yang tepat, dan peruraian citrinin di medium 

atau kultur. Pertumbuhan dan produksi pigmen pada 

medium air rendaman kedelai tidak terdeteksi adanya 

citrinin. Jadi selama pertumbuhan pada substrat air 

rendaman kedelai, tidak terjadi pembentukan citrinin. 

Ada banyak informasi bahwa angkak dapat 

digunakan sebagai obat untuk penyakit demam 

berdarah. Saat ini sedang diteliti apakah senyawa 

tertentu dari angkak memiliki sifat antivirus dan/ atau 

sifat meningkatkan daya tahan tubuh atau immunitas 

tubuh. 
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Hadirin yang terhormat, 

P;:~.da kesempatan ini pula perkenankan saya 
untuk menyampaikan beberapa pendapat tentang 
pengelolaan penelitian dan pendidikan. 

Profesor di UKSW dan di Indonesia pada 
umumnya tidak mempunyai "kursi" (Professorship, 
Lehrstuhl atau Chair). Oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa keberadaan seorang Profesor belum didukung 
dengan seperangkat fasilitas yang diperlukan untuk 
mewujudkan cita-cita penelitiannya. Dukungan 
tersebut mencakup kelompok SDMnya (dosen, pegawai 
bukan dosen, dan mahasiswa SI , S2, dan S3), sarana 
dan prasarana, serta dana. Tetapi yang terpenting 
adalah sistem pengelolaan dan kebijakan penelitian 
yang dipimpin oleh Profesor a tau dosen senior j madya. 

Keberadaan Profesor di UKSW dan di Indonesia 
pada umumnya dapat diumpamakan sebagai seorang 
koki yang tidak punya atau tidak berwewenang 
mengatur dapur, peralatan dapur, dan bahan-bahan 
yang akan digunakan untuk memasak. Tentu 
perumpamaan ini sangat terkait dan erat dengan sifat 
penelitian saya yang lebih bersifat empiris dan induktif. 
Dapur penelitian kita perlu diciptakan dan 
diberdayakan agar mampu mendukung kegiatan 
penelitian. 

14 



Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Kris Herawan Timotius 

Tentunya setelah memasak di dapur, makanan 
disajikan dengan baik. Begitu pula dengan dapur 
penelitian kita, pu blikasi ilmiah merupakan wujud dari 
hasil kerja di dapur. Alangkah baiknya apabila tiap 
penelitian yang selama ini dikerjakan merupakan hasil 
dari dapur yang berada di UKSW, dan bukan di tern pat 
lain atau di negara lain. Kita perlu hati-hati, jangan
jangan dapur penelitian kita berada di tempat lain, dan 
kita tinggal menyajikan saja, seolah-olah dapur terse but 
berada di UKSW. Walaupun sederhana dan penuh 
keterbatasan, ada baiknya jika karya-karya ilmiah kita 
lebih mengandalkan kegiatan dapur kita. 

Kita perlu mendukung pengembangan 
subsistem keprofesoran yang dapat menembus batas
batas program studi atau fakultas yang cenderung 
menjadi "raja-raja kecil". Bahkan ada juga 
kecenderungan bahwa masing-masing dosenpun 
menjadi "raja-raja kecil". Dengan keterbatasan dana 
justru harus menjadi pemicu kita agar memikirkan 
efektivi tas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 
penelitian. 

Subsistem keprofesoran juga dapat dikaitkan 
dengan pembuatan skripsi, tesis atau disertasi. Sudah 
ban yak skripsi, dan tesis dihasilkan di UKSW, tetapi 
sebagian besar tidak mengarah ke publikasi. 
Seharusnyajika kegiatan penelitian kita terkendali dan 
terarah dengan baik ke manajemen pengetahuan, 
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maka kita dapat menghasilkan pengetahuan melalui 

karya-karya ilmiah baik sebagai ulasan ilmiah atau 

hasil penelitian empiris. 

Untuk bidang pendidikan, saya sangat tertarik 

dengan buku tentang BELAJAR DARI MONYET, suatu 

cara reformasi pembelajaran yang mangkus atau efektif 

di Akademi Pelatihan Monyet, yang dikarang oleh Rung 

Kaewdang. Saya tertarik dengan buku tersebut, karena 

saya sebagai dosen i.kut tertantang dengan pemyataan: 

"Jika monyet saja dapat d.ilatih, mengapa manusia sulit 

dilatih". 

Di buku tersebut disarankan agar 

memperhatikan: 

+ Penyesuaian proses pembelajaran dengan 

kemampuan, minat dan kecepatan belajar 

peserta didik, 

+ Pembelajaran yang menempatkan peserta 

didik sebagai pusat semua kegiatan 

pembelajaran, 

+ Proses pembelajaran yang merupakan proses 

pemandirian dalam belajar sehingga tercapai 

kompetensi yang memadai dan mutu yang 

baik, 

+ Peran pendidik atau dosen sebagai fasilitator 

yang menumbuh-kembangkan pot ensi 

peserta didik, 
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+ Perbaikan proses pembelajaran yang 
dila.kukan terus menerus, mulai dari yang 
mudah atau sederhana sampai ke yang sulit 
ataurumit, 

+ Penilaian yang didasarkan pada kinerja dan 
pencapaian kompetensi, dan 

+ Lebih pentingnya penguasaan pengetahuan 
dan keahlian, serta kompetensi dari pada 
sertiflkat atau ijazah. 

Dunia pendidikan kita terkena penyakit Panacea, 
yaitu suatu pendekatan penyelesaian berbagai masalah 
hanya dengan satu metode saja. Penyakit yang berbeda
beda dan diobati dengan obat yang sama. Berbagai 
peraturan dibuat agar proses pendidikan yang seragam 
diterapkan untuk kondisi yang berbeda-beda. Satu 
peraturan dibuat untuk semua tipe pembelajaran. 
Keanekaragaman cara dan kecepatan belajar serta 
pendekatan proses pembelajaran yang berbeda-beda 
dan khas untuk bidang studi atau mata kuliah tertentu 
perlu mendapatkan kesempatan untuk berkembang 
sebagairnana mestinya. 

Para hadirin yang saya hormati, 

Kekuatan UKSW terletak pada kerjasama antar 
stai, fakultas dan program studi, yang beranekaragam. 
Keanekaragaman kita dapat diumpamakan seperti rasa 
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buah tertentu, misalnya buah nangka. Buah nangka 

yang biasa kita makan ternyata terdiri dari berbagai 

senyawa. Satu senyawa saja tidak dapat membentuk 

rasa dan aroma utuh dari buah nangka. Senyawa yang 

menghasilkan bau nangka jika dimurnikan dan dirasa 

ternyata berasa pahit. Senyawa yang menentukan 

aroma nangka tersebut baru akan terasa bermaknajika 

berada atau bercampur dengan senyawa lain yang 

mempunyai per an lain. 

Hadirin yang terhormat, 

Demikian yang dapat saya sampaikan mudah

mudahan bermanfaat bagi semuanya, tern tama para 

tamu undangan yang pada saat ini bersedia hadir untuk 

mendengarkan pidato pengukuhan saya. Memang 

penggunaan pewarna dari bahan alami seperti angkak 

di negara kita, masih harus ditingkatkan. Selain itu 

bahan-bahan lain yang bukan pewarna yang dihasilkan 

oleh monascus juga perlu diteliti lebih lanjut. 

Akhir kata, saya menyadari bahwa keberhasilan 

seseorang tidak terlepas dari dukungan dan bantuan 

orang lain. Pada kesempatan ini perkenankan saya 

berterimakasih kepada Bapak Otniel Tjahyakartana dan 

Bapak Friedhelm Goltenboth yang telah membimbing 

saya baik selama studi maupun selama bekerja di 

UKSW. 
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Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Kris Herawan Timotius 

Terimakasih untuk orang-orang terkasih yang 

paling berarti dalam hidup saya dan teman-teman yang 

tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Selalu ada 

sebuah langkah awal, dan bagi saya, saat inilah salah 

satu langkah awal tersebut yang semoga akan terns 

berlanjut. Pada tempatnya pula jika saat ini saya 

mengucapkan terimakasih kepada kekasih Rita, Ivanna 

dan Anne yang telah mendukung dan mendampingi 

hidup saya. Terimakasih juga saya tujukan kepada 

orang tua dan kakak adik yang turut mendukung 

kehidupan saya. 

Saya bersyukur atas kasihNY A, dengan segala 

berkat dan bimbinganNYA, sehingga segala bentuk 

kegiatan/hal yang pernah Tuhan berikan dan 

percayakan, telah saya lakukan semaksimal mungkin 

dengan penuh tanggung jawab dan hanya untuk 

kebesaran namaNYA. Marilah kita berdoa dan berusaha 

agar hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaanNya. 

Segala sesuatu dari Tuhan dan untuk kemuliaan 

namaNY A. Seperti kesaksian Rasul Paulus yang tertulis 

dalam ayat Alkitab dalam I Timotius 1:12 

"Aku bersyukur kepada Dia, yang 
menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, 

Tuhan kita, karena la menganggap 

aku setia dan mempercayakan 

peZayananinikepadaku" 

19 


