PIDATO KETUA STIKES NANI HASANUDDIN PADA WISUDA

LAPORAN AKADEMIK
Yth. Bpk. Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan,
Yth. Bpk Ketua Yayasan STIKES Nani Hasanuddin beserta
pengurusnya,
Yth. Bpk Prof. Dr . H. Aminuddin Salle, SH, MH selaku
orator ilmiah,
Yth. Para Anggota Senat STIKES Nani Hasanuddin Makassar
Ysh. Bapak-bapak, Ibu-ibu Pimpinan Institusi Pendidikan
Tenaga Kesehatan dalam lingkup Kopertis Wilayah IX
Sulawesi
Ysh. Para Pejabat di Lingkungan STIKES Nani Hasanuddin
Ysh. Para Rohaniawan kantor pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sulawesi Selatan,
Ysh. Para Dosen dan Staf
Ysh. 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
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera, mudah-mudahan rahmat Tuhan Yang Maha
Kuasa 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-Nya seraya memohon
dan berdoa semoga peristiwa wisuda ini mendapatkan berkah
kemuliaan dari-Nya. Memenuhi harapan Saudara-saudara
Wisudawan/wati beserta Para Orang Tua dan Keluarga,
dengan memohon rahmat, dan berkah Allah Subhanahu
Wata'ala, selaku Ketua STIKES Nani, saya dengan ini secara
resmi mengucapkan ucapan “SELAMAT” atas keberhasilan
saudara(i) dan telah LULUS di STIKES Nani Hasanuddin
Makassar Tahun Akademik 2011/2012.
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 pendidkan 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 wisudawan/wisudawati secara total 745
wisudawan dan wisudawati dari semua program studi dengan
rincian sebagai berikut : S1 keperawatan A 181 wisudawan,
D3 kebidanan 226 wisudawan. D3 Keperawatan 109
wisudawan, D3 Farmasi 38 wisudawan dan program NERS
sebanyak 189 wisudawan.

Dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan bahwa
pada tahun ini ada 2 (dua) program studi lagi yang telah
TERAKREDITASI BAN– PT yaitu D3 Farmasi dan D3
Kebidanan sehingga Alhamdullilah Program studi
D3
Keperawatan, S1 Keperawatan, D3 Farmasi
dan D3
Kebidanan yang ada di STIKES Nani Hasanuddin semuanya
telah Terakreditasi BAN-PT.
kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk menunjang
proses belajar mengajar yang saraf akan kualitas dosen, kami
telah melakukan langkah preventif yaitu STIKES Nani telah
menyekolahkan 14 dosen tetap sesuai kebutuhan Institusi
dengan rincian 8 dosen tetap bidang (S2) Magister
diantaranya 3 Magister keperawatan, 2 Magister Kebidanan,1
Magister Farmasi, 1 Magister Kesehatan Masyarakat dan 1
Magister Manajemen Kesehatan serta 6 dosen tetap
menempuh Program Ilmu Doktor diantaranya 3 Dosen tetap
program Ilmu Doktor Kesehatan Unair Surabaya, 2 dosen
tetap Program Doktor pada UNM Makassar dan 1 dosen tetap
ilmu Doktor di UMI Makassar. Pada tahun ini salah satu
dosen kita yang menempuh pendidikan S3 telah lulus dan
telah ujian Desertasi dan insya Allah akhir bulan Oktober
2012 adalah Ujian Promosi Doktornya“kepada Bapak Darwis,
Spd.,M.Kes ” Selamat” atas prestasinya. Dan terkhusus buat
kakandaku tercinta”H.Musakkir”,S.Sit, M.Kes mudahmudahan juga bisa menyusul Doktornya sehingga STIKES
Nani Hasanuddin akan memiliki 2 Doktor pada tahun ini.
Hadirin yang berbahagia!!
STIKES Nani Hasanuddin untuk tahun ini juga telah
melakukan penambahan prasarana berupa pembelian tanah
dengan luas ± 3000 m² dekat kampus satu seharga 3,7 Milyar
dengan perencanaan untuk sarana penunjang kampus demi
kenyamanan aktifitas belajar mengajar.

Untuk tahun akademik 2012/2013 STIKES Nani Hasanuddin
juga telah melakukan seleksi penerimaan Mahasiswa Baru
dengan jumlah pendaftar ± 1700 orang sementara yang
diterima sebanyak 1.067 orang dari total semua program studi.
Ini menandakan bahwa STIKES Nani Hasanuddin tetap
menjunjung tinggi kualitas dari sebuah seleksi.
Hadirin yang sama berbahagia !
Untuk menindak lanjuti surat edaran Dirjen Dikti tanggal 27
Januari 2012 Nomor 152/E/T/2012 tentang prihal publikasi
karya ilmiah di setiap kampus, maka STIKES Nani
Hasanuddin telah melaksanakan dan mewajibkan kepada
mahasiswa Program Studi S1 keperawatan yang mau selesai
dengan mempersyaratkan setiap mahasiswa membuat jurnal
penelitian yang akan dipublikasikan sebagai langkah awal
menghidupkan penelitian dan meminimalkan masalah Plagiat
di kampus. Selain itu STIKES Nani Hasanuddin sejak bulan
Agustus 2012 sudah publikasi dan menerbitkan jurnal ISSN
di kampus sendiri dengan nama “Jurnal ilmiah Diagnosa”.
Hadirin yang saya hormati,
Wisuda ini merupakan momentum tanda berakhirnya tugas
layanan dan asuhan secara formal STIKES Nani Hasanuddin
kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi mahasiswa
menjadi insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,
berilmu serta siap mengamalkan ilmu sesuai dengan bidang
keahlian, dan memiliki kemandirian dalam memecahkan
masalah. 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 Saudarasaudara dapat segera mengintegrasikan diri dengan
lingkungan, memanfaatkan dan menciptakan kesempatan, dan
mampu berkompetisi secara sehat dan sportif. Dengan
kecerdasan majemuk itu pula, Saudara memiliki kemampuan
andal tidak hanya menjadi pencari kerja (job seeker), tetapi
juga menjadi pencipta kerja (job creator). Keberhasilan sangat
bergantung pada kepiawaian Saudara dalam membaca
peluang dan menciptakan peluang untuk memberdayakan diri
sebagai insan yang sudah memiliki pengalaman belajar dan
kompetensi layak.
Saudara-saudara Wisudawan yang berbahagia!
Keberhasilan
Saudara-saudara
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 masamasa 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 memanfaatkan 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.

Saudara Wisudawan juga harus paham bahwa almamater
Saudara telah memiliki identitas diri sebagai The Learning
Student. Dengan identitas itu, Saudara-saudara tidak hanya
belajar di kampus ini, tetapi juga memetik pelajaran dari
kampus ini. Selanjutnya, Saudara masih perlu belajar dan
membelajarkan orang lain dengan pegangan prinsip-prinsip
berikut: (1) belajar sepanjang hayat (life-long learning), (2)
pendidikan sepanjang hayat (life-long education), (3)
pendidikan untuk semua (education for all), (4) pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan (education for sustainable
development), (5) pembelajaran dengan saling asah, asih dan
asuh, dan (6) tiga pilar perilaku guru dan pemimpin ing
ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri
handayani.
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 jasajasa keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan
demi keberhasilan Saudara. Khusus kepada para orang tua,
kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang BapakIbu berikan kepada kami untuk mendidik ananda di Kampus
tercinta ini.
Semua unsur pimpinan, para dosen, dan segenap karyawan
STIKES Nani ini telah memberikan layanan yang terbaik
demi keberhasilan Saudara-saudara. 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, kami segenap civitas akademika STIKES Nani
Hasanuddin melepas dan mengikuti perjalanan Saudarasaudara para Wisudawan/Wisudawati dengan harapan dan doa
semoga sukses dalam meniti karir atas hidayah, rahmat, dan
ridha Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.
Terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Makassar 17 Oktober 2012
Ketua STIKES Nani Hasanuddin,
Yasir Haskas, SE, M.MKes

