PIDATO KETUA STIKES NANI HASANUDDIN PADA WISUDA

(28 Oktober 2013)

LAPORAN AKADEMIK
Yth. Kordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan,
IBU Prof. DR.Ir. A .Hj. Niartiningsih, M.P
Yth. Bpk Ketua Yayasan STIKES Nani Hasanuddin beserta
pengurusnya,
Yth. Bpk dr. Widodo J.P,MS.,MPH.,DR.PH
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.
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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 2012/2013.
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 dilaksanakan
selama dua hari, untuk hari ini akan
meluluskan
wisudawan/wisudawati Khusus program Studi D3 yang
wisuda Totalnya= 416, Dimana Program studi D3
keperawatan 92, D3 Farmasi 43 dan D3 Kebidanan 281
sementara untuk besok jumlah wisudawan dan wisudawati
dari program studi Ners dan S1 keperawatan dengan rincian
sebagai berikut :
S1 keperawatan A berjumlah 313
wisudawan, dan program NERS sebanyak 191 wisudawan,
dan totalnya 504 jadi wisudawan secara total untuk semua
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program studi sebesar 920 wisudawan yang diwisuda selama
dua hari.

Dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan bahwa
untuk menunjang proses belajar mengajar yang saraf akan
kualitas dosen, kami telah melakukan langkah preventif yaitu
STIKES Nani telah menyekolahkan 20 dosen tetap sesuai
kebutuhan Institusi dengan rincian 14 dosen tetap bidang (S2)
Magister diantaranya 6 Magister keperawatan, 5 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
ada dua dosen kita yang menempuh pendidikan S3 telah lulus
pada Ujian Promosi Doktornya“kepada Bapak Dr. Darwis,
Spd.,M.Kes & Dr.Yasir Haskas, S.Pt, SE,M.MKes ” Selamat”
atas prestasinya
Dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan sesuai
surat kopertis No.1002/K9/KP.01/2013 tentang proses jabatan
fungsional akademik untuk asisten ahli maka kami telah
melakukan pembenahan kepada dosen tetap kami untuk
semua program studi yang belum memiliki jabatan fungsional
akademik saya selaku ketua dan institusi langsung turun
tangan untuk membenahi supaya sesegera mungkin agar
semua dosen tetap tahun ini telah memiliki jabatan fungsional
Akademik.
Hadirin yang berbahagia!!
STIKES Nani Hasanuddin untuk tahun ini juga telah
melakukan penambahan prasarana berupa pembelian tanah
dengan luas ± 3000 m² samping kampus satu seharga 3,7
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Milyar dengan perencanaan untuk sarana penunjang kampus
demi kenyamanan aktifitas belajar mengajar.
Dalam menjaga kualitas dosen kami juga telah 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.
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.
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 masa4

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 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.
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. Teristimewa buat Kopertis
Wilayah IX yang selama ini selalu memberi arahan, petunjuk
dan pembinaan kepada kampus kami sekali lagi terima kasih
pak semoga kopertis 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.
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
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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 28 Oktober 2013

Ketua STIKES Nani Hasanuddin,

Dr. Yasir Haskas, S.Pt, SE, M.Mkes
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PIDATO KETUA STIKES PADA WISUDA

29 Oktober 2013

KATA PENGANTAR
Yang terhormat,
Ibu Koordinator KOPERTIS Wilayah IX ,

IBU Prof. DR.Ir. A .Hj. Niartiningsih, M.P
Yang terhormat,
Bpk Prof.Dr. H.Aminuddin Salleh.SH, MH selaku orator ilmiah,
Bpk Ketua Yayasan STIKES Nani Hasanuddin Makasssar beserta
Jajarannya,
Para Rohaniawan,
Hadirin, para orang tua wisudawan dan undangan yang berbahagia
dan
Para Wisudawan Wisudawati yang saya cintai dan banggakan.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, syukur dan terima kasih
kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhannahu Wata’ala, atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita
dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal’afiat, guna
menghadiri acara yang penting dan amat membahagiakan kita semua,
yakni Acara Sidang Terbuka Luar biasa Senat STIKES Nani
Hasanuddin dengan acara Wisuda Sarjana dan penyumpahan Ners
Tahun akademik 2012/2013. Acara yang kita selenggarakan ini
dikemas sedemikian rupa guna menumbuhkan nuansa kebahagiaan
sekaligus kebanggaan bagi kita semua.
Berkaitan dengan acara wisuda ini, khususnya kepada para
wisudawan/wati, saya atas nama pribadi dan Civitas Akedemika
STIKES Nani Hasanuddin menyampaikan ucapan selamat dan sukses
atas semua prestasi yang telah ditunjukkan sehingga kalian berhasil
menyelesaikan studi secara baik dengan meraih gelar kesarjanaan dan
profesi di lingkungan STIKES Nani Hasanuddin. Tidak lupa, ucapan
selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga, orang tua,
orang tua asuh, dan wali atas kesuksesan yang diperoleh putra putri
Bapak dan Ibu sekalian, karena prestasi yang mereka dapat itu
tidaklah terlepas dari peran serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang
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sehari-harinya membimbing dan membina mereka di lingkungan
keluarga.
Para Wisudawan/wati, undangan dan hadirin yang saya hormati
Sebagai laporan kami sampaikan bahwa wisuda kali ini untuk hari
kedua berjumlah 504 wisudawan dan wisudawati dari program studi
Ners dan S1 Keperawatan dengan rincian sebagai berikut : S1
keperawatan A = 313 wisudawan, dan program NERS sebanyak 191
wisudawan sehingga total secara keseluruhan wisuda untuk hari
pertama dan kedua sebanyak 920 wisudawan/wisudawati.
Hadirin yang sama berbahagia,
Marilah kita maknai acara Wisuda ini bukan hanya sebagai
seremonial belaka tetapi sebagai petanda atas keberhasilan seseorang
dalam meraih gelar akademik. Terlebih penting lagi wisuda ini harus
menjadi
momentum
keberhasilan
yang
diperoleh
para
Wisudawan/wati ini sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan
selanjutnya, di mana tugas dan tantangan yang harus dihadapi dan
diatasi itu lebih berat dan komplek dibanding sebelumnya. Karena itu
hendaknya disadari, bahwa keberhasilan yang dirayakan pada hari ini,
tidak lain adalah awal dari perjalanan panjang saudara/i dalam
mengarungi lautan karier ke depan yang sarat dengan tantangan.
Wisudawan yang saya cintai,
Setelah meninggalkan dunia akademik, Saudara akan memasuki
kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih luas, sekaligus akan
menghadapi tantangan yang
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semakin berat. Menghadapi tantangan tersebut Saudara tidak boleh
hanya mengandalkan pada ijasah belaka, tapi kompetensi dari
perolehan ijasah tersebut harus terus dikembangkan melalui
peningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri secara lebih kreatif
dan inovatif sebagaimana tuntutan kebutuhan dunia kerja, termasuk di
dalamnya penguasaan informasi dan kemampuan berorganisasi.
Selain itu saudara juga dituntut mempunyai kepribadian dan etika
berkomunikasi yang baik, dan attitude merupakan salah satu pintu
sukses masuk kedunia kerja.
Para Wisudawan/wati yang saya cintai
Dunia kerja yang akan anda hadapi di lapangan nanti adalah dunia
yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang demikian ketat,
sehingga kalian dituntut untuk berjuang dengan keras dan cerdas agar
survive dalam persaingan tersebut. Janganlah pernah berhenti untuk
terus berjuang menghadapi semua tantangan itu dengan berbekal ilmu
pengetahuan, kebiasaan belajar, dan semangat yang telah kalian
miliki. Kami percaya kalian semua dapat selalu meraih kesuksesan
dalam mengejar karier dan cita‐cita, asalkan kalian juga harus
memiliki kesiapan-kesiapan yang prima guna meraihnya . ”Jangan
cepat berpuas diri” harus menjadi kata kunci yang senantiasa melekat
di dalam sikap dan perilaku kalian sekarang ini, agar kalian terus
termotivasi untuk belajar dan belajar terus seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan
kerja .
Di era globalisasi dan keterbukaan seperti sekarang ini yang ditandai
dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, dengan sendirinya
menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan
tersebut. Dalam dunia yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan perkembangan teknologi, diperlukan sumberdaya manusia kreatif,
dinamis, yang handal baik dari segi kemampuan akademis, teknis,
maupun keterampilan komunikasi interpersonal. Sumber daya
manusia bercirikan seperti itulah yang kami yakini ada pada diri
kalian semua, karena kalian sudah mampu melewati penggemblengan
secara akademis maupun moral dan mental intelektualitas di kampus
kebanggaan kita STIKES Nani Hasanuddin. Bermodalkan itu, kalian
harus memberi kontribusi besar melalui karya gemilang dalam
berkiprah di dalam negeri maupun di mancanegara. Bahkan bila
memungkinkan kalian harus mampu menciptakan lapangan
pekerjaan dengan semangat kewirausahaan. Harapan seperti itulah
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yang tentunya menjadi dambaan kita semua dalam rangka
membangun dan memajukan bangsa dan negara ini.
Para wisudawan/wati yang saya banggakan.
Di sisi lain, perlu kalian sadari dan waspadai, bahwa di lapangan nanti
kalian akan menemui suatu kenyataan atau fakta bahwa antara teoriteori yang kalian dapatkan selama mengikuti pelajaran di bangku
kuliah dengan kondisi pekerjaan di lapangan, kadangkala berbeda. Itu
merupakan suatu dinamika lapangan yang sulit dihindari. Apabila
menghadapi hal seperti ini, kalian tidak usah bimbang ataupun ragu,
tetapi kalian justru harus mampu beradaptasi dan kenyal di dalam
menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata di lapangan. Karena
bagaimanapun kondisi nyata di lapangan pada dasarnya akan tetap
dapat dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan atau teori-teori sebagai
rujukannya. Untuk itu, dalam kondisi seperti itu kalian dituntut agar
tidak terlalu kaku dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu
pengetahuan, tetapi harus memiliki kekenyalan tertentu yang tetap
mampu mengadopsi kondisi lapangan melalui pendekatan-pendekatan
keilmuan sesuai yang anda bidangi.
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Dengan cara itu, Insya Allah kalian tidak akan menemui kesulitan
yang berarti di lapangan atau dunia kerja nanti.
Undangan dan hadirin yang saya hormati
Ratusan Bahkan ribuan alumnus telah dihasilkan oleh STIKES Nani
Hasanuddin, dan tentunya yang paling membanggakan adalah bahwa
para alumni tersebut telah berhasil meraih kepuasan dari para
pengguna di berbagai bidang lapangan kerja. Hal ini menunjukkan
bukti bahwa penggemblengan yang dilakukan di kampus kita
tidaklah sia-sia, karena telah memberi warna dan dinamika dalam
setiap detak jantung aktivitas pembangunan khususnya di Indonesia.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari Visi STIKES Nani Hasanuddin
yang telah menjadi komitmen STIKES Nani Hasanuddin, yaitu
menghasilkan lulusan yang profesional yang memiliki
keunggulan.”
Sesuai dengan karakteristik kebutuhan pasar tenaga kerja yang
berkembang sekarang ini, maka profil lulusan STIKES Nani
Hasanuddin tetap harus merepresentasikan kompetensi yang
kompetitif dan adaptif. Kompetensi tersebut dibangun melalui
pembentukan nilai kompetensi generik (pendukung) dalam
penguasaan Bahasa Inggris dan TIK (Teknologi, Informasi,
Komunikasi) serta kompetensi khusus (utama) yang didefinisikan
sesuai dengan karakteristik bidang studi dan tuntutan profesi masingmasing.
Hadirin yang saya hormati,
Menyikapi harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi swasta,
saya berharap STIKES Nani Hasanuddin secara konsisten terus
meningkatkan kualitasnya. Peran STIKES Nani Hasanuddin tidak
hanya memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik saja
akan tetapi saya berharap STIKES Nani Hasanuddin sebagai
perguruan tinggi swasta, semakin dipercaya masyarakat, dengan
menjalankan proses belajar mengajar secara taat asas sesuai dengan
visi dan misinya, tidak hanya sesuai dengan sasaran mutunya saja
akan tetapi harus dapat menunjukkan karya baktinya yang bisa
dirasakan sesuai tuntutan dan kebutuhan yang berkembang di
masyarakat.
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Para Wisudawan/wati yang saya cintai.
Pada kesempatan ini saya juga ingin menginformasikan pada para
wisudawan/wati sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya atas
nama pribadi maupun Civitas Akademik STIKES Nani Hasanuddin
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia wisuda yang telah
mengerahkan tenaga dan pikirannya sehingga acara ini bisa berjalan
dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk dan
kekuatan sehingga kita mampu menjalani kehidupan sampai akhir
hayat dengan jernih dan bersih.
Akhirnya, saya ingin berpesan dan menekankan beberapa hal
penting untuk para Wisudawan/wati sbb:
1. Sejak saat ini saudara telah berhak menyandang gelar yang
sebenarnya memiliki nilai tambah bagi saudara dan lingkungan
saudara, untuk itu Anda semua harus dapat menempatkan diri
khususnya cara berpikir harus menjadi terstruktur dan produktif
hingga Anda dapat menghasilkan karya nyata bagi masyarakat
sekitar.
2. Amalkan kepandaian dan ilmu yang saudara miliki sejalan dengan
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini
penting untuk menjadi perhatian, agar saudara-saudara dapat
mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di
akhirat nanti.
3. Pada era globalisasi ini akan selalu terjadi kompetisi yang sangat
ketat. Untuk itu, berkompetisilah dengan jujur dan berani. Rebutlah
kemenangan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan
orang lain atau cara lain yang tidak sehat. Memenangkan suatu
kompetisi dengan kekuatan yang datang dari diri kita sendiri,
kemenangan itu akan langgeng dan nikmat rasanya, berbeda dengan
kemenangan yang diraih secara tidak jujur, kita akan selalu dihantui
perasaan berdosa.
4. Kalian harus peka terhadap perkembangan lingkungan, agar kalian
tidak menjadi indvidu yang pasif dan apatis. Pacu dan tingkatkan
kemampuan dalam penguasaan bahasa asing. Dengan adanya
kemampuan berbahasa asing itu, maka kalian akan lancar
berkomunikasi terutama berkaitan dengan bidang penugasan dan
pengembangan keilmuan yang saudara miliki.
5. Jaga nama baik mu, nama baik keluarga, dan nama baik almamater
STIKES Nani Hasanuddin yang kita cintai dan banggakan ini.
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Tunjukkanlah prestasi dan dedikasi yang baik dan membanggakan
sebagai alumnus STIKES Nani Hasanuddin. Jangan puas dengan
gelar yang ada sekarang, tapi kembangkanlah untuk menggali dan
menggali terus ilmu pengetahuan secara lebih luas dan mendalam,
guna didharma bhaktikan bagi kejayaan bangsa dan negara ini.
Semoga Tuhan YME, Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan
dan petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam upaya
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mencerdaskan anak-anak bangsa dengan berkarya, dan membangun
bidang pendidikan – yang dilandasi cipta, rasa, dan karsa - untuk
menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap
berkompetisi di era global. Cipta, rasa dan karsa merupakan
kekuatan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup.
Cipta, rasa dan karsa merupakan bagian sistem kebudayaan kita yang
tak terpisahkan dari bingkai utamanya, yaitu spiritualitas. Inilah yang
melahirkan peradaban besar di masa lalu . Akhirnya kepada para
wisudawan dan wisudawati sekali lagi saya ucapkan selamat atas
keberhasilan Anda meraih gelar, dan selamat berkarya dalam
masyarakat untuk memulai langkah pengabdian lebih lanjut.
Selanjutnya saya ingatkan, hadapilah tantangan dengan kemampuan
dengan keterampilan yang selalu terasah dan ditingkatkan dari waktu
ke waktu. Semoga kebanggaan menjadi lulusan STIKES Nani
Hasanuddin membawa para wisudawan dan wisudawati menjadi
hamba-Nya sarat dengan maslahat.
”Jadilah alumni STIKES Nani Hasanuddin yang membanggakan
dan selamat berkarya”
Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Makassar 29 Oktober 2013
Ketua,

DR. Yasir Haskas, SPt,SE, M.MKes
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