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PIDATO TAHUNAN DIREKTUR
Dalam rangka laporan tahunan dalam acara Dies Natalis ke-8

Assalamu’alaikum wr.wb.
Bismillahirrohmanirrohiim
Yang terhormat,
Bupati Bantul : ibu Sri Suryawidati
Bapak Koordinator Kopertis Wilayah V : bapak Dr.Ir. Bambang Supriyadi,CES.,DEA.
Dewan Pembina Yayasan Ummi Khasanah : bapak Dr. dr.H.M.Any AShari,Sp.OG(K)
Kepala Dewan Pengurus Yayasann Ummi Khasanah : ibu Dra.Dyah Ekowati Ratnasari.
Kepala Dinas Kesehatan DIY : ibu dr.RA. Arida Oetami,M.Kes.
Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bantul : ibu drg. Maya Sintowati Panji,MM.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga : bapak Drs.R.Kadarmanta Baskara Aji
Ketua Pengurus Daerah IBI DIY : ibu Nunik Endang Sunarsih,SST.,SH.,M.Sc.
Ketua IBI Cabang di seluruh DIY
Seluruh jajaran komisaris PT. Ummi Khasanah Sejahtera beserta Direksi RSKIA Ummi
Khasanah
Pimpinan PT Pos Indonesia cabang Bantul
Pimpinan institusi DIII Kebidanan seluruh DIY
Kepala Rumah Sakit di wilayah Bantul, Sleman, dan Kulonprogo
Para Kepala Puskesmas di wilayah Bantul
Relasi-relasi kami yang telah ikut mendukung acara ini, dan
Seluruh hadirin yang berbahagia..

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 ke delapan atau
sewindu.
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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 telah
kami laksanakan. 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 delapan 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.
Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati,,,
Melihat hasil Sipensimaru tahun akademik 2014-2015, jumlah mahasiswa baru
mengalami peningkatan sebesar 20% dari jumlah angkatan sebelumnya dan tren
mahasiswa selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan
masyarakat kepada AKBID Ummi Khasanah selalu positif.
Berdasarkan distribusi asal mahasiswa, dapat kita lihat bahwa prosentase terbesar
berasal dari provinsi DIY sebanyak 47% (50 orang), terbesar kedua berasal dari
provinsi Kalimantan Barat 19% (21 orang), 9% (10 orang) berasal dari provinsi Jawa
Tengah , sedangkan sisanya tersebar di Provinsi Lampung 8% (9 orang), Provinsi
Sumatera Selatan 5% (5 orang), Provinsi NTB 4% (4 orang), Provinsi Bengkulu 2% ( 2
orang), Provinsi Jawa Barat 2% (2 orang), DKI, Maluku, Jambi, Jawa Timur, masingmasing 1% (1 orang).
Pembelajaran dilaksanakan dalam rentang masa studi enam semester. Pada tahun 2014
bulan Oktober kami berhasil menghantarkan alumni dalam upacara wisuda dengan
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kelulusan 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 11 orang Dosen Tetap, 30% dengan Jabatan Fungsional akademik asisten ahli, satu
orang tersertifikasi Dosen (Serdos), dan satu orang sedang dalam masa studi S3. karya
penelitian Dosen secara rutin dipublish dalam jurnal ilmiah kami dengan periode terbit
empat bulan sekali. untuk tahun tahun mendatang kami senantiasa meningkatkan
kualifikasi Dosen dalam kegiatan penelitian melalui in house training, seminar dan
konferensi ilmiah serta membangun jejaring relasi untuk kegiatan penelitian bersama.
Untuk Dharma Pengabdian kepada masyarakat, AKBID Ummi Khasanah meraih prestasi
yang cukup 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, 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. Pada tahun 2014, program kami ini juga menjadi salah satu unggulan
kab Bantul dalam lomba MDG’s tingkat nasional dan dalam ajang ini kembali Bantul
meraih prestasi dengan memperoleh penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada dari
Menteri Kesehatan RI. Semangat mengabdi juga kami wujudkan dalam peran serta
peningkatan predikat Kabupaten bantul Sehat swastisaba wiwerda yang telah diraih
tahun 2014, dimana secretariat Forum Komunikasi Bantul sehat ada di tempat kami,
dan insha Allah tahun ini kamipun berkomitmen untuk ikut membangun Bantul melalui
peningkatan predikat Bantul sehat menjadi swastisaba wistara yang akan divisit oleh
Bp. Presiden. Sukses untuk Bantul, amiin.
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Alhamdulillah, kepedulian kami terhadap remaja putri sebagai generasi penerus bangsa
mendapat respon yang positif. Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan
kabupaten Bantul yang telah mempercayakan SMA 1 Bantul kepada kami, karena kami
mendapat penghargaan sebagai Pembina Bidan remaja, dan mohon doa restu Bapak Ibu
semoga SMA 1 Bantul dapat meraih prestasi dalam lomba sekolah sehat tingkat
nasional tahun ini.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia,,,
Hal yang paling menyenangkan buat kami sebagai pengelola Akbid Ummi Khasanah
adalah suasana kerja yang selalu diwarnai dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan
koordinasi dalam sebuah teamwork. Kami selalu berkomitmen untuk mengedepankan
kerja sama antar tim. Struktur organisasi dan jobdescripton yang jelas sangat
mendukung kinerja kami. Selain itu, hubungan yang harmonis antara pengelola,
yayasan, dan senat akademik semakin membuat kami percaya diri dalam setiap
keputusan dan strategi. (slide komitmen).
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. Alhamdulillah, pada tahun 2014
kami mendapat kepercayaan sebagai salah satu penerima hibah bersaing dari Dikti
untuk pembangunan tata kelola institusi, dan melalui kegiatan ini kami berhasil
melakukan perbaikan sistem tata pamong dengan menghasilkan tiga dokumen utama,
yaitu statuta, rencana strategi, dan rencana operasional institusi berbasis Good
university governance.
Bapak, ibu, dan hadirin yang kami hormati,
Bulan Juni 2015 adalah masa berakhirnya masa jabatan saya sebagai Direktur kedua,
dan saat ini kami sedang berproses untuk pemilihan Direktur periode ketiga. Bagi
sebuah institusi pendidikan, kegiatan ini merupakan satu saat yang sangat penting
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karena sangat menentukan arah visi kami ke depan. Yayasan Ummi Khasanah
merupakan yayasan yang commit terhadap aturan penyelenggaraan institusi, sehingga
untuk proses ini diserahkan kepada kami pengelola dan senat untuk merumuskan tata
kelola pemilihan Direktur. Seluruh agenda pemilihan Direktur dikelola oleh sebuah
panitia yang dibentuk oleh senat akademik, yaitu Panitia Pelaksana Pemilihan Direktur
atau P3D, yang di dalamnya adalah unsur senat akademik dua orang dan satu orang dari
unsur yayasan. Kami sangat menghargai dinamika dalam warna kepemimpinan,
sehingga tidak ada kecenderungan Direktur yang menjabat secara menetap. Kami lebih
menghargai regenerasi dan kaderisasi pemimpin agar setiap Dosen memiliki
kesempatan untuk meraih ilmu dan praktik baik sebagai pemimpin yang amanah.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati,,,,
Selain kuat dan kondusif secara internal, kami juga senantiasa membangun jejaring
relasi dengan pihak eksternal dalam rangka mencapai visi misi institusi kami. Di tahun
ke delapan ini kami sudah menjalin kerja sama melalui MoU yang mencapai 800 MoU
dalam negeri dan enam MoU dengan luar negeri. Kami selalu berkomitmen agar
hubungan kerja sama ini selalu berjalan dengan baik melalui komunikasi, implementasi,
evaluasi, dan tindak lanjut.
Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa rangkaian acara memperingati dies
natalis ke delapan Akbid Ummi Khasanah telah kami mulai dengan beberapa kegiatan,
di antaranya :
1. Gathering dan outbond pengelola
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat semangat kekeluargaan dan kerja
sama sekaligus me refresh perjalanan Akbid sampai dengan tahun ke delapan ini.
2. Pengajian akbar dan silaturrahim dengan keluarga Panti Asuhan An Nur
Bantul yang berlokasi di mesjid Agung Bantul.
Berikutnya, yang akan kita selenggarakan siang nanti adalah seminar
nasional kesehatan dengan tema integrasi terapi komplementer dan
konvensional dalam pelayanan kesehatan.
Rangkaian kegiatan berikutnya adalah beberapa kompetisi untuk mahasiswa
yang akan digelar pada hari sabtu, tanggal 30 mei 2015.
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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 kami, dan kesemuanya itu tidak
ada artinya tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga dalam
kesempatan ini kami haturkan terima kasih kepada seluruh mitra atas jalinan
silaturrahim kita. Dan kepada Bapak/Ibu tamu undangan kami ucapkan terima kasih
atas kehadiran dan kesabarannya mengikuti Sidang Senat Terbuka ini. Semoga Allah
SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, kekuatan kepada kita semua, aminnn,
terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu”alaikum Warahmatullahi wabarakatuhu.

Yogyakarta, Mei 2015
Direktur,

Ari Sulistyawati, S.Si.T.,M.Kes.
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