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PIDATO KETUA STIKES NANI  HASANUDDIN PADA 
WISUDA  (13 April 2016 di hotel Clarion Makassar) 

LAPORAN AKADEMIK 

--------------------------------------------------------------------------- 

Yang Terhormat, 
      Ibu Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi,  
     IBU Prof. DR.Ir .Hj. Andi Niartiningsih, M.P  atau    

yang mewakili beliau 

Yang saya hormati.  

 Ibu  Dr. Azniah, SKM.,M.Kes  selaku Pembawa orasi 
ilmiah, 

 Bpk Ketua Yayasan Pendidikan Nani Hasanuddin 
Makassar 

 Sekertaris Yayasan Pendidikan Nani Hasanuddin 
Makassar 

 Para Anggota Senat STIKES Nani Hasanuddin Makassar 
 Bapak-Ibu Pimpinan Institusi Pendidikan 
  Tenaga Kesehatan dalam lingkup Kopertis Wilayah IX 

Sulawesi  

 Para Pejabat di Lingkungan STIKES Nani Hasanuddin 
 Para Rohaniawan kantor pengadilan Tinggi Agama 

Provinsi Sulawesi Selatan, 
 Para Dosen, Pembimbing dan Staf 
 Para Tamu Undangan 
 Yang Kami Banggakan seluruh sivitas akademika, Badan 

Eksekutif Mahasiswa STIKES Nani Hasanuddin bersama 
jajarannya, 

  dan Para Wisudawan/wisudawati beserta Para Orang 
Tua Wisudawan yang berbahagia 
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Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

Salam sejahtera, mudah-mudahan Rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa senantiasa terlimpahkan kepada kita. 

Atas rahmat dan karunia Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang, pada hari ini kita bersama-sama dapat 
melaksanakan dan mengikuti Upacara Wisuda STIKES Nani 
Hasanuddin Makassar. Atas kemurahan Tuhan itu, marilah 
kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan seraya memohon 
dan berdoa semoga peristiwa wisuda ini mendapatkan berkah 
kemuliaan dari-Nya. Memenuhi harapan Wisudawan/wati 
beserta Para Orang Tua dan Keluarga, dengan memohon  
rahmat, dan berkah Allah Subhanahu Wata'ala,  Sesuai hasil 
Rekomendasi dan persetujuan dalam pelaksanaan wisuda 
STIKES Nani Hasanuddin Makassar dari Kopertis 
Wilayah IX Sulawesi Nomor. 1245/K9/AK.03/16, saya 
selaku Ketua STIKES Nani Hasanuddin,  dengan ini secara 
resmi mengucapkan ucapan “SELAMAT” atas keberhasilan 

saudara(i) dan telah LULUS di STIKES Nani Hasanuddin    
Makassar Tahun Akademik 2015/2016. 

Mengiringi pernyataan kelulusan itu, atas nama pimpinan dan 
segenap Civitas Akademika STIKES Nani Hasanuddin, saya 
menyampaikan penghargaan dan memohon maaf sekiranya 
ada kesalahan selama anda menempuh pendidikan di STIKES 
Nani Hasanuddin Makassar. Ucapan "Selamat" juga saya 
sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu para orang tua 
dan keluarga para Wisudawan. 

Hadirin yang saya hormati! 

Sebagai laporan, kami sampaikan wisuda kali ini akan  
meluluskan sebanyak 490 wisudawan/wisudawati dengan 
rincian,  program Studi S1 Keperawatan sebanyak 209 dan 
Profesi Ners sebanyak = 281 wisudawan 
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Hadiririn yang berbahagia, 

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa 
untuk menunjang proses belajar mengajar yang saraf akan 
kualitas dosen, kami telah melakukan pengembangan dosen 
yaitu STIKES Nani telah menyekolahkan 28 dosen tetap 
sesuai kebutuhan Institusi dengan rincian 22 dosen tetap 
bidang (S2) Magister   diantaranya 8 Magister keperawatan, 5 
Magister Kebidanan, 5 Magister Farmasi, 4 Magister 
Kesehatan Masyarakat serta 3 dosen tetap menempuh 
Program Ilmu Doktornya  pada Jurusan  Ilmu  Doktor 
Kesehatan Unair Surabaya, dan 1 dosen tetap yang menempuh 
Program Ilmu Doktornya pada jurusan ilmu Kedokteran 
Unhas Makassar.  Dan Alhamdullillah prestasi dosen  pada 
tahun 2014  ada 6 dosen yang telah lulus Magister diantaranya 
2 Magister keperawatan, 1 Magister  Farmasi, dan 3 Magister 
Kebidanan Untuk  Tahun 2015 kemarin ini tercetak 4 dosen 
Magister  Kebidanan, 2 Magister Keperawatan dan  2 
Magister Kesehatan Masyarakat  serta 1 orang Doktor dalam 
ilmu kedokteran Unhas, Dan tahun 2016 ini insyaallah kami 
mengirim lagi beberapa dosen tetap untuk menempuh 
pendidikan baik S2 maupun S3 sesuai kebutuhan institusi. 

Mudah-mudahan semua yang menempuh pendidikan baik 
pendidikan S2 maupun S3 bisa menyelesaikan pendidikannya 
tahun ini Amin. Dan terkhusus bagi dosen yang menempuh 
pendidikan Doktor semoga tahun ini dapat menyelesaikan 
pendidikannya sehingga 4 Doktor saat ini yang  dimiliki 
STIKES Nani Hasanuddin  bisa bertambah menjadi 6 atau 7 
Doktor dan ini menjadi semangat dan motivasi bagi kita 
semua. 
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Hadirin yang berbahagia!! 

Dalam mempertahankan legalitas, mutu dan kualitas, institusi 
serta program studi, STIKES Nani Hasanuddin Makassar 
sangat menjaga standar Rasio dosen dan mahasiswa yang 
ditetapkan dan selalu taat pada aturan dengan tidak membuka 
kelas jauh, bukan hanya itu kami juga mengutus dosen tetap 
kami, untuk mengikuti pelatihan pekerti dan AA yang belum 
memiliki sertifikat sebagai bentuk dan cara mempertahankan 
dan menjaga mutu dan kualitas mengajar dosen yang tepat 
dan benar.  

Selain itu, untuk memperluas dan menambah wawasan dosen 
dan mahasiswa, kami juga telah mendatangkan dosen dari luar 
untuk memberikan kuliah Pakar dan kuliah Tamu serta 
berbagai pelatihan dosen sebagai tuntutan kampus yang lebih 
berkualitas. 

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam mempertahan kualitas manajemen pengelolaan 
kampus, STIKES Nani Hasanuddin setelah mendapatkan 
Sertifikat ISO 9001:2008 dan IWA 2: 2007 insyaallah tanggal 
2 – 4 Mei 2016 akan dikunjungi kembali oleh TIM BSI pusat 
Jakarta dalam rangka Monitoring dan Evaluasi melalui Audit 
Manajemen Mutu semua unit yang ada di STIKES Nani 
Hasanuddin Makassar sebagai upaya bahwa semua kegiatan 
telah terstandar ISO. 

Untuk menjaga kualitas dan Legalitas kampus, Stikes Nani 
Hasanuddin Makassar saat ini semua program Studi telah 
Terakreditasi dan Alhamdulillah untuk Akreditasi institusi 
TERAKREDITASI INSTITUSI dengan nilai 
PERINGKAT B,  Tidak hanya itu STIKES Nani Hasanuddin 
juga sementara menyusun borang LAM-PTKES untuk Re-
Akreditasi untuk 5 (Lima) Program Studi yang ada di STIKES 
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Nani Hasanuddin Makassar. sehingga Tahun ini legalitas 
kampus semakin lebih baik. 

Hadirin yang saya hormati, 

Untuk mengembangkan dan memperluas kemitraan kampus 
yang berkualitas, saat ini STIKES Nani Hasanuddin Makassar  
telah menjalin kemitraan melalui MOU dengan bekerjasama 
dengan 15 Rumah Sakit, 8 (delapan) Puskesmas, 10 tempat 
Bidan Praktek Swasta (BPS),  2 (Dua) Dinas kesehatan  
Pemerintah kabupaten, 1(satu) Dinas kesehatan kota,  3 (Tiga) 
Apotek dan 5 (Lima)Pabrik Besar Farmasi serta 1(Satu) 
Perusahaan Industri Farmasi dan 4 Instansi Pendidikan.  
kesemuanya itu adalah partner dan mitra STIKES Nani 
Hasanuddin sebagai tempat praktek mahasiswa pada saat 
turun Praktek. 

Hadirin yang saya hormati, 

Wisuda ini merupakan momentum tanda berakhirnya tugas 
layanan dan asuhan secara formal. Di samping itu, wisuda 
adalah peristiwa penting untuk menandai batas antara tahapan 
kehidupan belajar di kampus, dengan status mahasiswa dan 
tahapan kehidupan pengamalan ilmu di dunia kerja dan 
masyarakat, dengan status sebagai lulusan yang siap 
merancang dan meniti karier. 

Sebagai lulusan STIKES Nani, Saudara-saudara telah dibekali 
pengetahuan dan keterampilan serta bekal hidup yang 
memadai. Dengan andalan empat kecerdasan: spiritual, 
intelektual,  sosial, dan emosional, kami yakin bahwa 
Saudara-saudara dapat segera mengintegrasikan diri dengan 
lingkungan, memanfaatkan dan menciptakan kesempatan, dan 
mampu berkompetisi secara sehat dan sportif.  
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Wisudawan yang berbahagia! 

Keberhasilan Wisudawan dalam menyelesaikan studi di 
STIKES Nani ini adalah berkat usaha dan kerja keras 
Saudara-saudara. Saudara telah menunjukkan usaha yang 
sungguh-sungguh dan berhasil melewati masa-masa sulit yang 
penuh tantangan dan cobaan. Saudara-saudara telah berusaha 
keras dan sangat gigih untuk mendapatkan pengalaman 
belajar dan hasil belajar serta kegiatan praktek yang memadai 
untuk membekali diri dalam menempuh kehidupan 
pascastudi. Kami, Keluarga Besar STIKES Nani 
mengharapkan Saudara-saudara pandai dan bijak dalam me-
manfaatkan pengalaman belajar dan hasil belajar itu demi 
keberhasilan kehidupan Saudara-saudara lebih lanjut. Jadikan 
keberhasilan saat ini sebagai momentum untuk berusaha dan 
bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang 
dengan membawa nama baik STIKES Nani Hasanuddin 
sebagai almamater Saudara. 

Hadirin yang berbahagia! 

Keberhasilan Saudara-saudara Wisudawan juga berkat jerih 
payah dan perjuangan keluarga: orang tua, isteri, suami, 
bahkan anak-anak. Kepada para Wisudawan saya berharap 
agar senantiasa menghargai jasa-jasa keluarga itu. Insya 
Allah, keberhasilan yang penuh berkah akan Saudara-saudara 
dapatkan jika Saudara-saudara senantiasa menghargai jasa-
jasa keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan 
demi keberhasilan Saudara.  

Terkhusus Kopertis Wilayah IX yang selama ini selalu 
memberi arahan, petunjuk dan pembinaan kepada kampus 
kami, sekali lagi terima kasih, semoga kopertis Wilayah IX 
tidak lelah membimbing kami. dan Khusus kepada para orang 
tua wisudawan-wisudawati, kami sampaikan terima kasih atas 
kepercayaan yang Bapak-Ibu berikan kepada kami untuk 
mendidik ananda di Kampus tercinta ini. 
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Semua unsur pimpinan, Pembimbing, para dosen, dan segenap 
karyawan STIKES Nani ini, telah memberikan layanan yang 
terbaik demi keberhasilan Saudara-saudari. Jasa mereka telah 
menjadi bagian kehidupan Saudara-saudara. Karena itu, 
sangatlah arif dan bijak jika semua layanan dan jasa yang 
mereka berikan itu, Saudara terima sebagai kelengkapan 
hidup Saudara-saudara sebagai kenangan indah yang penuh 
hikmah. Lebih dari itu, kami berharap agar Saudara-saudara 
Wisudawan adalah alumni pemegang panji almamater yang 
senantiasa menjaga nama baik almamater. Sebagai alumni, 
Saudara-saudara adalah bagian integral civitas akademika 
dalam membesarkan Almamater tercinta ini. 

Akhirnya, saya mewakili civitas akademika STIKES Nani 
Hasanuddin   melepas dan mengikuti perjalanan Saudara-
saudara para Wisudawan/Wisudawati dengan harapan dan doa 
semoga sukses dalam meniti karir atas hidayah, rahmat, dan 
ridha Allah Subhanahu Wata'ala.  

Terima kasih. 

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

Makassar 13 April 2016 

Ketua STIKES Nani Hasanuddin, 

 

Dr. Yasir Haskas, S.Pt, SE, M.Mkes 
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