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PIDATO	TAHUNAN	DIREKTUR	
Tahun	2014	

	
	
Yang	terhormat,	
Bupati	Bantul	atau	yang	mewakili	
Koordinator	Kopertis	Wilayah	V,	atau	yang	mewakili.	
Dewan	Pembina	Yayasan	Ummi	Khasanah,	dr.H.M.Any	AShari,Sp.OG(K)	
Dewan	Pengurus	Yayasann	Ummi	Khasanah,	Dra.Dyah	Ekowati	Ratnasari.	
Kepala	Dinas	Kesehatan	kabupaten	Bantul	
Ketua	IBI	DIY	
Ketua	IBI	Cabang	di	seluruh	DIY	
Kepala	Rumah	Sakit	di	wilayah	Bantul,	Sleman,	dan	Kulonprogo	
Para	Kepala	Puskesmas	di	wilayah	Bantul	
Kepala	SD	Tamanan	Bantul	
Perwakilan	pengguna	lulusan	AKBID	Ummi	Khasanah	
	
Assalamu’alaikum	wr.wb.	
Bismillahirrohmanirrohiim		
	
	
Alhamdulillahirobbil”alamiin,,,	 puji	 syukur	 kita	 panjatkan	 kepada	 Allah	 SWT	 yang	 telah	
memberi	kita	semua	nikmat	sehat	dan	kesempatan	untuk	dapat	hadir	di	tempat	ini	dalam	
Sidang	Senat	Terbuka		Dies	Natalis	Akbid	Ummi	Khasanah	yang	ketujuh.	
	
Bapak,	Ibu,	dan	hadirin	yang	berbahagia,,,	
	
Pidato	Tahunan	Direktur	dalam	Sidang	Senat	Terbuka	Dies	Natalis	merupakan	salah	satu	
bentuk	 akuntabilitas	 kami	 dalam	 mempertanggungjawabkan	 kegiatan	 yang	 kami	
laksanakan	 selama	 satu	 tahun.	 Harapan	 kami,	 melalui	 laporan	 terbuka	 ini	 stakeholder	
dapat	melihat	proses	langkah	kami	dan	dampak	positif	bagi	kami,	event	ini	sebagai	cermin	
bagi	kami	agar	senantiasa	melakukan	perbaikan	dan	peningkatan	di	setiap	tahunnya.	
Memasuki	usia	yang	ke	tujuh	ini	Akbid	Ummi	Khasanah	semakin	meningkatkan	komitmen	
untuk	 hadir	 sebagai	 salah	 satu	 asset	 daerah	 khususnya	 Kabupaten	 Bantul	 dalam	 rangka	
meningkatkan	 prestasi	 dalam	 MDG’s	 melalui	 Tridharma	 Perguruan	 Tinggi.	 Di	 era	 yang	
penuh	 dinamika	 ini,	 tentunya	 setiap	 langkah	 kami	 banyak	 mengalami	 hambatan	 dan	
tantangan.	Namun	berkat	dukungan	dari	semua	pihak,	mulai	dari	Yayasan	Ummi	Khasanah,	
Senat	Akademik,	Pejabat	Direksi,	Pemerintah	Kabupaten	Bantul,	dan	tentu	saja	dari	mitra	
kerja	kami,	hambatan	itu	dapat	kami	lalui.	
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Bapak,	Ibu,	hadirin	yang	kami	hormati,,,	
	

Melihat	 hasil	 Sipensimaru	 tahun	 akademik	 2013-2014,	 jumlah	 mahasiswa	 baru		
mengalami	peningkatan	sebesar	10%	dari	 jumlah	angkatan	sebelumnya,	dan	berasal	dari	
12	propinsi.	Rinciannya	adalah	 sebagai	berikut	 :	 	 berasal	dari	DIY	20%	(18	orang),	 	 dari	
Jateng	sebanyak	15%	(	13	orang),	berasal	dari	Jawa	Barat	3%	(3)	,	dan	sebanyak	24%	(21	
orang)	 berasal	 dari	 Kalimantan	 Barat,	 dan	 sebanyak	 6%	 (4	 orang)	 berasal	 dari	 propinsi	
Kalimantan	Timur,	2%	(1	orang)	berasal	dari	Kalimantan	Utara,	6%	(5	orang)	berasal	dari	
Propinsi	lampung,	3%	(3	orang)	dari	Jawa	Timur,	3%	(2orang)	dari	Jambi,	Sebanyak	9%	(8	
orang)	 dari	 Sum	 Sel,	 sebanyak	 8%(7orang)	 dari	 NTB,	 2%(1orang)	 dati	 NTT,	 dan	 1%	
(1orang)	dari	Maluku	Utara.	Dari	distribusi	di	atas	menunjukkan	bahwa	mahasiswa	yang	
masuk	di	AKBID	Ummi	Khasanah	sebagian	besar	24%	(21	orang)	berasal	dari	Kalimantan	
Barat.		

Pembelajaran	dilaksanakan	dalam	rentang	masa	studi	enam	semester.	Pada	 tahun	
2013	bulan	Oktober	kami	berhasil	menghantarkan	alumni	dalam	upacara	wisuda	dengan	
kelulusan	100%.	Namun	alumni	masih	harus	melanjutkan	perjuangan	untuk	mendapatkan	
STR	(Surat	Tanda	Registrasi)	 	melalui	Uji	Kompetensi	nasional.	dari	 seluruh	alumni	yang	
kami	hantarkan	uji	kompetensi	Alhamdulillah	lulus	100%,	dan	saat	ini	sebagian	besar	dari	
mereka	 sudah	 mulai	 menapaki	 karirnya	 masing-masing	 dengan	 proporsi	 80%	 alumni	
mengalami	masa	tunggu	kurang	dari	satu	tahun	setelah	lulus.	
	
	
Bapak,	Ibu,	dan	hadirin	yang	saya	mulyakan,,,,	

Satu	 hal	 yang	 harus	mendapatkan	 perhatian	 kita	 semua	 adalah	 kualifikasi	 Dosen.	
Dari	delapan	orang	Dosen	Tetap,	baru	25%	nya	yang	meraih	Jabatan	Fungsional	akademik.	
Selain	itu,	karya	penelitian	belum	dalam	proporsi	yang	memuaskan.	Dari	kondisi	ini	perlu	
kiranya	 strategi	 kritis	 dan	 support	 dari	 Yayasan	 dan	 Senat	 Akademik	 sehingga	 terbit		
kebijakan	yang	mendukung	terhadap	peningkatan	 jenjang	karir	Dosen.	Di	 lain	pihak,	dari	
Dharma	 Pengabdian	 kepada	 masyarakat	 AKBID	 Ummi	 Khasanah	 meraih	 prestasi	 yang	
sangat	membanggakan.	Kegiatan	pengabdian	kepada	masyarakat	kami	manfaatkan	sebagai	
wadah	 implementasi	 multitalenta	 kami,	 baik	 Dosen	 maupun	 mahasiswa	 untuk	
memberikan	sumbangsih	pemikiran	dan	aksi	nyata.	Tanggal	5	Mei	tahun	2013,	di	ruangan	
ini,	program	Bidan	Kecil	hasil	gagasan	kami	telah	diresmikan,	dan	saat	itu	bapak	Drs.	Mardi	
Achmad	berkenan	untuk	memimpin	peresmiannya.	Dan	Alhamdulillah,	salah	satu	dari	10	
SD	yang	kami	dampingi,	 yaitu	SD	Tamanan	berhasil	meraih	 juara	 I	dalam	 lomba	UKS	SD	
tingkat	nasional.	hal	 ini	 tentu	saja	menjadi	 satu	penyemangat	bagi	kami,	karena	 ternyata	
meskipun	 kecil,	 namun	 bisa	memberikan	 satu	 catatan	 prestasi	 untuk	 Kabupaten	 Bantul.	
Selanjutnya,	 bulan	 ini	 juga	 kami	 melakukan	 pendampingan	 di	 SD	 Ngrukem	 dalam	
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kompetisi	yang	serupa,	dan	mohon	doa	restunya,	smoga	SD	Ngrukem	juga	meraih	prestasi	
yang	gemilang.	Rupanya	program	Bidan	Kecil,	yang	dalam	perjalanan	waktu	ada	perubahan	
istilah	program	menjadi	Bidan	Cilik,	cukup	menarik	bagi	Dinas	Kesehatan,	sehingga	kami	
mendapat	 penghargaan	 untuk	menjadi	 salah	 satu	 peserta	 lomba	MDG’s	 tingkat	 nasional	
menjadi	wakil	dari	kabupaten	Bantul	untuk	DIY.	Terima	kasih	kepada	Dinas	Kesehatan	atas	
apresiasinya.		

	
Bapak,	Ibu,	dan	hadirin	yang	berbahagia,,,	
Bertepatan	 dengan	 tahun	 ke	 tujuh	 kami,	 PP	 No	 4	 tahun	 2014	 tentang	

Penyelenggaraan	 Pendidikan	 Tinggi	 dan	 Pengelolaan	 Pendidikan	 Tinggi	 dikeluarkan	
sebagai	 penegas	 UU	 no	 12	 tahun	 2012	 tentang	 Pendidikan	 Tinggi.	 Amanah	 yang	
terkandung	 dari	 peraturan	 tersebut	 adalah	 bahwa	 perlu	 adanya	 tinjauan	 ulang	 tentang		
Statuta	dan	Rencana	Strategi	institusi	yang	harus	merujuk	kepada	prinsip	Good	University	
Governance.	 Sebagai	 bentuk	 komitmen	 kami,	 dalam	 enam	 bulan	 ke	 depan	 kami	 akan	
melakukan	revisi	Statuta	dan	Renstra	yang	menjawab	 tantangan	 tersebut	serta	berupaya	
untuk	 menyelaraskan	 visi	 dan	 Renstra	 Dikti.	 Sebagai	 Direktur	 saya	 memahami	 hal	 ini	
sebagai	 konsekuensi	 tanggung	 jawab	 sebagai	 bahan	 persiapan	 untuk	 serah	 terima	 di	
periode	kepemimpinan	berikutnya.	Selain	itu,	manajemen	teknis	kelihatannya	sudah	harus	
dilakukan	 penataan	 kembali.	 Hal	 ini	 dimantapkan	 dengan	 support	 Yayasan	 terkait	
manajemen	 teknis	 berbasis	 IT	 serta	 kajian	beban	kerja	 staf,	 utamanya	 yang	menyangkut	
akademik.	Dari	 upaya	 penataan	 ini	 diharapkan	 rangkap	 beban	 kerja	 dan	 fokus	 tanggung	
jawab	bisa	dimminimalkan	dan	capaian	kinerja	dapat	diraih	sesuai	indikator.	
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Bapak,	Ibu,	dan	hadirin	yang	saya	hormati,,,,	
Dies	Natalis	 kami	yang	ke	 tujuh	kami	 isi	 dengan	enam	mata	 acara	dengan	 rincian	

sebagai	berikut	:	

1. SENAM	 LANSIA	 DAN	 PEMERIKSAAN	 GRATIS	 SEBAGAI	 PEMBUKAAN	 DIES	
NATALIS	KE-7		
Telah	 dilaksanakan	 pada	 hari	 Sabtu,	 26	 April	 2014	 bertempat	 di	 Lapangan	
Kelurahan	 Banaran	 Kulonprogo	 dengan	 jumlah	 peserta	 250	 orang.	 Jenis	
pemeriksaan	 yang	 dilakukan	 diantaranya	 pemeriksaan	 tensi	 darah,	 pemeriksaan	
gula	 darah,	 pemeriksaan	 kolesterol,	 konseling,	 dan	 pemeriksaan	 IVA	 .		
	

2. LOMBA	FUTSAL	CIVITAS	AKBID	UMMI	KHASANAH	
Telah	dilaksanakan	pada	hari	Sabtu,	3	Mei	2014	bertempat	di	Lapangan	The	Teds	
Lomba	Futsal	yang	bertema	"Goal	Bersama	Ummi	Khasanah"	diikuti	oleh	delapan	
regu:	 enam	 regu	 dari	 mahasiswa	 dan	 dua	 regu	 dari	 dosen	 karyawati	 dengan	
memakai	sarung	pada	saat	bermain	
Lomba	 Futsal	 berakhir	 dengan	 dimenangkan	 oleh	 Semester	 Dua	 (2)	 "Juara	 I",	
Semester	 Enam	 (6)	 "Juara	 II",	 dan	 Semester	 Empat	 (4)	 "Juara	 III".	 Selain	 itu	 juga	
terdapat	Dorprize	dan	penghargaan	bagi	suporter	terheboh.	
	

3. Nikah	Bareng	
Acara	 ini	 telah	 dilaksanakan	 pada	 tanggal	 5	 Mei	 2014	 bertempat	 di	 Aula	 AKBID	
Ummi	Khasanah.	 Setelah	 pernikahan	 (Syah)	 pasangan	 pengantin	 diberikan	materi	
penyuluhan	Kesehatan	Keluarga	oleh	Bapak	Dr.dr.H,M.Any	Ashari,	Sp.OG	(K).		

4. Kejutan	Buah	Hati	
Acara	 ini	 telah	 dilaksanakan	 pada	 tanggal	 5	 Mei	 2014.	 AKBID	 Ummi	 Khasanah	
memberikan	 sebuah	 penghargaan	 kepada	 ibu	 dan	 buah	 hati	 berupa	 bingkisan	
"Kejutan	Buah	Hati"	kepada	seluruh	anak	yang	 lahir	secara	normal	pada	tanggal	5	
Mei	2014,	sesuai	dengan	ulangtahun	Akbid	Ummi	Khasanah.	
Pada	hari	Selasa,	6	Mei	2014	penyerahan	dilakukan	oleh	Panitia	dan	SEMA	AKBID	
Ummi	Khasanah,	dengan	jumlah	kelahiran	sebanyak	14	buah	hati	yang	sebelumnya	
sudah	bekerja	sama	dengan	RS	dan	BPS	di	wilayah	Bantul	dan	Yogyakarta.		
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Bapak,	Ibu,	dan	hadirin	yang	saya	hormati,,,,	
Demikianlah	 sekilas	 tentang	 kondisi,	 prestasi,	 dan	 rencana	 pengembangan	 yang	

akan	kami	laksanakan.	Tugas	yang	tidak	ringan	bagi	saya	selaku	Direktur,	dan	kesemuanya	
itu	 tidak	 ada	 artinya	 tanpa	dukungan	dan	kerja	 sama	dari	Bapak,	 Ibu,	 dan	 semua	 civitas	
akademika	 AKBID	 Ummi	 Khasanah.	 Kepada	 Bapak/Ibu	 tamu	 undangan	 kami	 ucapkan	
terima	 kasih	 atas	 kehadiran	 dan	 kesabarannya	mengikuti	 Sidang	 Senat	 Terbuka	 ini	 dan	
kami	 masih	 mengharap	 partisipasi	 Bapak	 Ibu	 dalam	 Focus	 Group	 Discussion	 yang	
insyaAllah	kegiatan	ini	merupakan	salah	satu	pendukung	kualitas	lulusan	kami.	

Semoga	Allah	SWT	senantiasa	melimpahkan	rahmat,	hidayah,	kekuatan	kepada	kita	
semua,	aminnn,	terima	kasih.	

	
Billahi	taufiq	wal	hidayah	
Wassalamu”alaikum	Warahmatullahi	wabarakatuhu.	
	
	
		
	
	

	


