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LAPORAN KETUA PADA ACARA WISUDA
TGL 11 OKTOBER 2016
STIKES NANI HASANUDDIN MAKASSAR
Yang Terhormat,
Ibu Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi,
IBU Prof. DR.Ir .Hj. Andi Niartiningsih, M.P
Yang saya hormati.
 Bapak Dr. Yusran Haskas, SKM, S.Kep, Ns.,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
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
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Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena pada hari yang
berbahagia ini, kita memperoleh nikmat dan inayah-Nya untuk
dapat bersilaturahim dalam rangka melaksanakan suatu
kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar STIKES
Nani Hasanuddin Makassar, yaitu Wisuda periode ke-2 Tahun
Akademik 2015/2016. Selanjutnya kita sampaikan pula
Sholawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad S.A.W.
Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya atas nama
pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika STIKES
Nani
Hasanuddin
Makassar,
Memenuhi
harapan
Wisudawan/wati beserta Para Orang Tua dan Keluarga, dengan
memohon rahmat, dan berkah Allah Subhanahu Wata'ala,
Sesuai hasil Rekomendasi dan persetujuan pelaksanaan
wisuda STIKES Nani Hasanuddin Makassar dari Kopertis
Wilayah IX Sulawesi tanggal 4 Oktober 2016 Nomor.
4180/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.
Hadirin yang saya hormati!
Sebagai laporan kami sampaikan. wisuda kali ini akan
dilaksanakan 2 hari. Hari pertama tepatnya hari ini, untuk
wisuda Prodi S1 keperawatan dan Ners. dengan rincian,
program Studi S1 Keperawatan sebanyak 279 dan Profesi Ners
sebanyak = 147 sehingga total wisudawan Hari ini sebanyak 426
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wisudawan/wisudawati. Dan insyaallah hari kedua besok Rabu
12 Oktober 2016 akan dilaksanakan wisuda untuk prodi
Diplomatiga kebidanan, Diplomatiga Keperawatan dan
Diplomatiga Farmasi sebanyak 471 wisudawan. Sehingga
secara keseluruhan hingga saat ini total wisudawan STIKES
Nani Hasanuddin sebanyak 8949 wisudwan.
Lulusan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk
tanggung jawab STIKES Nani Hasanuddin Makassar kepada
bangsa dan negara Indonesia, dan sekaligus merupakan wujud
karya utama STIKES Nani Hasanuddin Makassar.
Hadirin yang berbahagia,
Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa
STIKES Nani Hasanuddin Makassar dalam perencanaan
pengembangan dosen untuk studi lanjut, 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,
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Dan tahun 2016 ada 2 orang doktor dalam ilmu kesehatan yang
telah menyelesaikan pendidikan doktornya kepada Bapak Dr.
Yusran Haskas, M.Kes dan Ibu Dr. Suarnianti, M.Kes selamat
atas keberhasilannya. Sehingga total doktor saat ini yang
dimiliki STIKES Nani adalah 6 Doktor. Untuk program
Magister yang selesai tahun ini, Magister Keperawatan tahun ini
ada 3 orang , 2 orang Magister Farmasi dan 1 orang Magister
Kesehatan masyarakat. Dan tahun ini pula kami mengirim lagi
beberapa dosen tetap untuk menempuh pendidikan baik S2
maupun S3 sesuai kebutuhan institusi.

Hadirin yang saya hormati!!
Dalam melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi Di STIKES
Nani, selain kami melaksanakan proses Belajar mengajar serta
melakukan evaluasi melalui Monev kepada mahasiswa, kami
juga memonev tugas dosen untuk semua prodi melalui BKD
(Beban Kerja Dosen) yang kami laporkan langsung kekopertis
wilayah IX Sulawesi secara kolektif. serta kami tetap konsisten
setiap semester melaporkan laporan PDPT, dalam menjaga
amanah dan legalitas sebagai kampus yang berkualitas dan
SEHAT.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia
Wujud nyata pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi
bagi dosen telah berjalan dengan baik di STIKES Nani
Hasanuddin, ini dibuktikan dengan telah berhasilnya beberapa
dosen memenangkan penelitian hibah yang diselenggarakan oleh
dikti, Sertifikasi dosen, dan beberapa dosen, juga telah
melaksanakan penelitian internasional serta penerbitan beberapa
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buku ter ISSN yang telah dibuat oleh dosen stikes nani. Prestasi
yang tidak terkalahkan juga dibuktikan pada mahasiswa kami
dengan diraihnya juara 1 beberapa lomba yang diadakan oleh
Kopertis Wilayah IX seperti lomba lari karung, tarik Tambang,
menyanyi solo, gerak jalan santai, serta diraihya hibah penelitian
dan wirausaha bagi mahasiswa.
Undangan yang sama berbahagia,
Dalam mempertahankan mutu dan kualitas kampus, STIKES
Nani tetap secara seleksi, selektif dan objektif pada penerimaan
MABA 2016/2017, kami tidak menerima semua MABA yang
mendaftar demi menjaga menjaga rasio dosen dan mahasiswa
sesuai kebutuhan dibawah rasio 1 : 30.
Sebagai perguruan tinggi swasta, STIKES terus melakukan
perbaikan dan pembenahan, serta melengkapi berbagai sarana
perkuliahan, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas,
peningkatan kualitas dosen, peningkatan fasilitas dan sarana
praktikum, perbaikan kurikulum dan lain sebagainya. Disamping
itu secara rutin kami juga malakukan Audit Mutu secara Internal
melalui Unit Penjaminan Mutu, dan Satuan Pengawas Internal,
serta menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai instansi
maupun perguruan tinggi, baik perguruan tinggi dalam negeri
maupun perguruan tinggi luar negeri.
Dalam mempertahan standar manajemen pengelolaan kampus,
STIKES Nani Hasanuddin setelah mendapatkan Sertifikat ISO
9001:2008 dan IWA 2: 2007. STIKES Nani telah sukses dan
berhasil pada pasca ISO melalui Surveilance pada Visitasi
dengan konsitennya STIKES Nani Hasanuddin mempertahankan
dan menjalankan mutu standar ISO yang telah ditetapkan.
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Sebagai wujud dari usaha tersebut saat ini STIKES NANI
Hasanuddin telah memperoleh Akreditasi Institusi Dengan
Nilai Akreditasi B dari Badan Akreditas Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) dengan nomor SK BAN-PT :
No.400/SK/BAN-PT/AKRED/PT/V/2015 tanggal 15 Mei
2015. Dan saat ini Program Studi Profesi Ners, S1 Keperawatan,
D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan D3 Farmasi semuanya
telah terakreditasi baik dari BAN PT maupun dari LAMPTKES.
Akreditasi Institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan
penilaian secara komprehensif atas komitmen kami terhadap
mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma
perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan yang ada di lingkungan STIKES NANI
Hasanuddin.
BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk
mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan
peringkat mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar
mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan
manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah memberikan
jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah
memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT,
sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat
dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi
standar serta mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus
melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
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

7

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 2(Dua)
Perusahaan Industri Farmasi dan 31 Instansi Pendidikan yang
ada baik diwilayah sulawesi maupun dipulau jawa serta 2
instansi pendidikan luar negeri yaitu kampus TAIPE MEDICAL
UNIVERSITY Taiwan dan kampus ANGLIA RUSKIN
UNIVERSITY INGGRIS. kesemuanya itu adalah partner dan
mitra STIKES Nani Hasanuddin sebagai tempat praktek
mahasiswa pada saat turun Praktek.
Hadirin, hadirat yang saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh
sivitas akademika STIKES Nani Hasanuddin Makassar
mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas
keberhasilannya menyelesaikan studi di STIKES Nani
Hasanuddin Makassar. Kepada orang tua, orang tua asuh,
donatur, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya
ucapkan terima kasih. Kemudian kepada seluruh tenaga
akademik dan tenaga non akademik di lingkungan STIKES Nani
Hasanuddin Makassar saya juga menyampaikan ucapkan
terimakasih, karena atas kerja keras dan kerjasamanya dalam
melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama
dalam bidang pendidikan dan pengajaran hingga anak-anak kita
berhasil menyelesaikan studinya dan diwisuda pada pagi yang
berbahagia ini.
Kita menyadari bahwa secara umum mahasiswa dipandang
sebagai kelompok elite suatu negara dan bangsa. Di manapun di
muka bumi ini, mahasiswa adalah investasi masa depan bagi
negara dan bangsanya. Nasib negara dan bangsa di masa
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depan sangat tergantung pada bagaimana mahasiswa itu di
didik saat ini.
Ketika Saudara berstatus sebagai mahasiswa, Saudara
memikul tanggung jawab akademik. Kemudian ketika
Saudara sudah menjadi sarjana, maka tanggung jawab sosial
berada di pundak Saudara. Tentu saja, setiap individu
mengemban tanggung jawab sosial, dan setiap warga negara
Indonesia mengemban tanggung jawab untuk menjaga
kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan. Tetapi, seorang
sarjana memiliki tanggung jawab yang lebih luas, dikarenakan
ilmu yang ia miliki.
Selama di kampus, Saudara mengikuti proses belajar pada
program-program studi yang berbeda, dan menekuni bidangbidang ilmu yang berbeda pula. Tetapi dibalik perbedaan
tersebut, para mahasiswa dan akademisi diikat oleh prinsip
pemersatu, yakni prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmu.
Ketika Saudara masuk ke dunia nyata, Saudara akan
menjumpai mitra-mitra atau kolega-kolega dari bidang-bidang
yang berbeda. Disini, keterbukaan atas perbedaan menjadi sikap
yang sangat penting. Dengan bersikap terbuka, Saudara dapat
mempelajari permasalahan di dunia nyata melalui keanekaragaman perspektif. Hal ini pada gilirannya akan
memperkaya kemampuan Saudara.
Para wisudawan, yang berbahagia,
Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa
pesan khusus kepada Saudara yang diwisuda pada hari ini.
Kepada lulusan, kami harap pengalaman anda selama belajar di
STIKES Nani Hasanuddin telah menambah kematangan
intelektual anda. Bahwasanya pendidikan pada perguruan tinggi,
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merupakan pendidikan akhir sebelum seseorang terjun ke
masyarakat, dengan predikat sebagai ahli. Saudara pada hari ini
secara legal diakui telah memiliki keahlian tertentu sesuai
dengan gelar akademik yang tercantum di belakang nama anda.
Dalam masyarakat anda sudah dianggap menjadi seorang
pemimpin.
Kami berharap nama baru anda ini benar-benar menggambarkan
kompetensi anda pada bidang yang telah anda geluti di STIKES
Nani Hasanuddin. Saya juga ingin berpesan bahwa untuk
seterusnya nama STIKES Nani Hasanuddin juga tetap melekat
dalam kehidupan saudara. Saya percaya bahwa anda akan dapat
menjaganya dengan baik. Jangan lupa bahwa masyarakat telah
menunggu karya-karya nyata saudara.
Kepada para lulusan Ners, saya berharap anda telah memiliki
kematangan lebih, maka sudah sewajarnya saudara juga
memiliki kompentensi yang lebih pula, sesuai dengan bidang
ilmu yang saudara dalami.
Terkhusus Kopertis Wilayah IX yang selama ini selalu memberi
arahan, petunjuk dan pembinaan kepada kampus kami, sekali
lagi terima kasih. Untuk 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, Pembimbing, para dosen, dan segenap
karyawan STIKES Nani Hasanuddin ini, telah memberikan
layanan yang terbaik demi keberhasilan Saudara-saudari. Jasa
mereka telah menjadi bagian kehidupan Saudara-saudara.
terkhusus kepada seluruh wisudawan yang kami lepas pada hari
ini, kami menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan
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saudara-saudara menjadi Sarjana Keperawatan dan Ners baru
sekaligus Alumni STIKES Nani Hasanuddin. Kami mendo’akan
agar ilmu yang saudara peroleh selama belajar di STIKES Nani
Hasanuddin tercinta ini dapat kiranya mengantarkan saudara ke
jenjang keberhasilan berikutnya.
Akhirnya, saya mewakili civitas akademika STIKES Nani
Hasanuddin melepas dan mengikuti perjalanan Saudara-saudara
para Wisudawan 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 11 Oktober 2016
Ketua STIKES Nani Hasanuddin,

Dr. Yasir Haskas, S.Pt, SE.,M.Mkes
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(PIDATO KETUA STIKES PADA WISUDA 12 Oktober 2016)
Laporan Akademik II
Yang terhormat,
Ibu Koordinator KOPERTIS Wilayah IX Sulawesi ,
IBU Prof. DR.Ir .Hj. Andi Niartiningsih, M.P atau yang
mewakili beliau
Yang saya hormati,
Bpk Dr. H. Ibrahim saman, MM selaku Pembawa orasi ilmiah,
Bpk Ketua Yayasan Pendidikan Nani Hasanuddin Makasssar,
Bpk Sekertaris Yayasan Pendidikan Nani Hasanuddin Makasssar
Para Rohaniawan, Dosen dan Pembimbing,
Hadirin, para orang tua wisudawan dan undangan yang
berbahagia serta,
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 kepada Tuhan Yang Maha Esa, 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 dan penyumpahan Ahli
Madya Tahun akademik 2015/2016. Sesuai hasil Rekomendasi
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dan persetujuan dalam pelaksanaan wisuda STIKES Nani
Hasanuddin Makassar dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi
tanggal 4 Oktober 2016 Nomor. 4180/K9/AK.03/16,
saya selaku Ketua STIKES Nani Hasanuddin, dengan ini secara
resmi mengucapkan ucapan “SELAMAT” atas keberhasilan
saudara saudari dan telah LULUS di STIKES Nani Hasanuddin
Makassar Tahun Akademik 2015/2016. Acara yang kita
selenggarakan ini, dikemas sedemikian rupa guna
menumbuhkan nuansa kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi
kita semua.
Undangan dan wisudawan yang berbahagia,
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 di lingkungan STIKES Nani Hasanuddin.
Tidak lupa, ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh
keluarga, orang tua dan wali atas kesuksesan yang diperoleh
putra putri Bapak dan Ibu sekalian, karena prestasi yang mereka
dapat itu tidaklah terlepas dari peran serta Bapak-ibu yang
sehari-harinya membimbing dan membina mereka di lingkungan
keluarga.
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Para Wisudawan/wati, undangan dan hadirin yang saya
hormati
Sebagai laporan kami sampaikan bahwa wisuda kemarin untuk
hari pertama meluluskan sebanyak 426 wisudawan, dan wisuda
kali ini untuk hari kedua, jumlah wisudawan dan wisudawati
sebanyak 471 dengan rincian DIII Kebidanan sebanyak 326
wisudawan, DIII Keperawatan sebanyak 57 wisudawan dan
DIII Farmasi sebanyak 88 wisudawan, Wisudawan secara Total
untuk semua Program Studi sebanyak 897 wisudawan/wati yang
diwisuda selama dua hari . Sehingga secara keseluruhan hingga
saat ini total wisudawan STIKES Nani Hasanuddin sebanyak
8949 wisudwan.
Undangan yang berbahagia!!
Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam
Penerimaan mahasiswa Baru dan tenaga dosen serta tenaga
penunjang, selain memperhatikan rasio dosen atau tenaga
penunjang dengan mahasiswa, juga dengan melihat evaluasi
tahunan di STIKES Nani Hasanuddin Makassar. upaya preventif
juga dilakukan dengan menyekolahkan 28 dosen dengan
berbagai jurusan sesuai kebutuhan institusi, untuk studi lanjut
baik ke jenjang S2 maupun S3 dan Alhamdulillah pada bulan
Agustus tahun ini secara total tercatat dosen tetap STIKES Nani
yang telah menyelesaikan pendidikan sebanyak 17 Magister
baik dari S2 keperawatan,S2 Kebidanan,S2 Farmasi, dan S2
Kesehatan masyarakat. Sementara untuk jenjang S3 sebanyak 6
Doktor yang telah menyelesaikan pendidikannya. Dan mudahmudahan Tahun depan semua dosen tetap yang menempuh
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pendidikan baik S2
pendidikannya amin.

maupun

S3

bisa

menyelesaikan

Undangan yang Terhormat,
Untuk Menunjang sarana dan prasarana serta proses belajar
mengajar STIKES Nani Hasanuddin Makassar, telah memperluas
lahan dengan membeli dan menambah luas parkiran pada
kampus II.
Dari bidan kemitraan, STIKES Nani telah menjalin sejumlah
kerjasama dalam negeri melalui MOU baik dari Rumah Sakit,
Dinas Kesehatan,Dinas Kabupaten, Puskesmas, Tempat Bidan
praktek Swasta, Desa tempat KKN/PKL mahasiswa, Apotek,
Pabrik Besar Farmasi dan Industri farmasi serta 31 instansi
kampus pendidikan dalam negeri dan dua instansi luar negeri
yaitu Inggris dan Taiwan, dan semunya itu STIKES gunakan
demi menjaga kualitas dan mutu pembelajaran yang ada di
STIKES Nani Hasanuddin.
Hadirin yang saya hormati,
Pada proses penerimaan Mahasiswa Baru tahun Akademik
2016/2017 kami tidak menerima semua MABA yang mendaftar,
selain karena kualitas yang tetap ingin terjaga,dan yang paling
penting menuntut demi menjaga menjaga rasio dosen dan
mahasiswa sesuai kebutuhan dibawah rasio 1 : 30.
Dalam hal manajemen pengelolaan kampus, STIKES Nani
Hasanuddin tetap mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2008
dan IWA 2: 2007. Sebagai wujud dari usaha tersebut saat ini
STIKES NANI Hasanuddin telah memperoleh Akreditasi
Institusi dengan NILAI B dari Badan Akreditas Nasional
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Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor SK BAN-PT :
No.400/SK/BAN-PT/AKRED/PT/V/2015 tanggal 15 Mei
2015. Selain Program Studi Profesi Ners, S1 Keperawatan, D3
Keperawatan, D3 Kebidanan dan D3 Farmasi semuanya telah
terakreditasi. Dan insyaalah bulan ini kami akan mengirim
borang lamptkes untuk pengusulan akreditasi D3 Kebidanan dan
D3 Farmasi semoga mendapatkan nilai A atau B amin.
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 kompleks
dibanding sebelumnya. Karena itu, hendaknya disadari, bahwa
keberhasilan yang dirayakan pada hari ini, tidak lain adalah awal
dari perjalanan panjang saudara saudari dalam mengarungi
lautan karier ke depan yang sarat dengan tantangan.
Wisudawan yang sama berbahagia,
Setelah meninggalkan dunia akademik, Saudara akan memasuki
kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih luas, sekaligus akan
menghadapi tantangan yang 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
didalamnya
penguasaan
informasi
dan
kemampuan
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berorganisasi. Selain itu saudara juga dituntut mempunyai
kepribadian dan etika berkomunikasi yang baik, dan attitude
merupakan salah satu pintu sukses masuk kedunia kerja.
Wisudawan yang saya banggakan,
Di era globalisasi dan keterbukaan seperti sekarang ini yang
ditandai dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, dengan
sendirinya menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahanperubahan tersebut. 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 yang tentunya
menjadi dambaan kita semua dalam rangka membangun dan
memajukan bangsa dan negara ini.
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 diberbagai 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,
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maka profil lulusan STIKES Nani Hasanuddin tetap harus
merepresentasikan kompetensi yang kompetitif dan adaptif.
Hadirin yang saya hormati,
Menyikapi harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi
swasta yang Sehat, 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, Taat aturan, 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.
Para Wisudawan/wati yang saya cintai.
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pada para
wisudawan/wati sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya
atas nama pribadi maupun Civitas Akademik STIKES Nani
Hasanuddin menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Panitia wisuda yang telah mengerahkan tenaga dan
pikirannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Mudahmudahan 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:
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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 saudarasaudara 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.
4. Kalian harus peka terhadap perkembangan lingkungan, agar
kalian tidak menjadi individu yang pasif dan apatis. Pacu dan
tingkatkan kemampuan dalam penguasaan bahasa asing.
5.Uji kompetensi didepan mata kita, teruslah belajar dan belajar,
semoga kemampuan dan skill yang anda miliki saat ini, saya
yakin anda bisa lulus dalam ujian kompetensi.
6. Jaga nama baik mu, nama baik keluarga, dan nama baik
almamater STIKES Nani Hasanuddin yang kita cintai dan
banggakan ini. 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.
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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
membanggakan dan selamat berkarya”

Hasanuddin

Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Makassar 12 Oktober 2016
Ketua,

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