Yang terhormat:
Ibu Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep, selaku Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas
Yang kami hormati:
- Jajaran Direksi dan seluruh Civitas Akademika Politeknik Yakpermas Banyumas
- Seluruh Tamu Undangan yang berbahagia
- Dan yang saya banggakan rekan-rekan wisudawan/i, sahabat seperjuangan.
Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua
Segala rasa yang tiada terkira memenuhi langit-langit semesta pada hari ini seraya mengucap puji syukur
yang begitu mendalam atas kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga kita
semua pada hari ini, Selasa, 22 Desember 2020 di Bima Ballroom Braling Grand Hotel Purbalingga,
dapat menghadiri acara Prosesi Wisuda I dan Pengambilan sumpah Perawat Lulusan Prodi DIII
Keperawatan angkatan ke-29, Politeknik Yakpermas Banyumas, dalam keadaan sehat.
Saya mengucapkan terima kasih atas keperacayaan yang telah diberikan kepada saya. Sungguh suatu
kehormatan, dapat berdiri mewakili rekan-rekan wisudawan/i dalam menyampaikan sambutan pada hari
ini.
Hadirin yang kami muliakan,
Politeknik Yakpermas Banyumas adalah rumah kedua bagi kami, kami berangkat dari berbagai perbedaan
dari berbagai keadaan dan dari berbagai kekuatan, niat dan tujuan.
Tiga tahun yang lalu kami menapak halaman Politeknik Yakpermas Banyumas, tempat yang kami yakini
menjadi tempat untuk menjadikan pribadi yang bertanggung jawab sebagai penerus bangsa yang siap
mengabdi demi kelangsungan mata rantai kehidupan negeri ini.
Selama kami menempuh pendidikan banyak dinamika yang kami alami, salah satunya dengan perubahan
bentuk yang lebih maju dan berkembang berawal dari Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas
menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas.
Perkembangan tersebut adalah kebanggaan bagi kami selaku mahasiswa/i.
Rekan-rekan wisudawan/i yang berbahagia,
Kita semua para wisudawan/i tahu bahwa prosesi yang telah kita nantikan selama kurang lebih 3 tahun
ini, tidak lepas dari pengorbanan bapak dan ibu dosen yang senantiasa mendampingi, serta dukungan
moral maupun materil dari orang tua. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan semua
mengucapkan banyak-banyak terimakasih.
Tentunya kami hanya dapat membalasnya dengan doa, “semoga bapak ibu senantiasa diberikan
kesehatan, dan umur yang barokah”. Tidak lupa juga kami mohon doa dan restunya agar kami dapat
mengimplementasikan ilmu yang telah kami peroleh selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan serta
berguna ditengah masyarakat.
Teruntuk seluruh rekan seperjuangan,
Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih, apapun predikat kelulusan yang kita peroleh,
kita harus tetap berbangga diri atas perjuangan dan kerja keras kita selama ini.

Mari kita tunjukan kualitas terbaik dari Lulusan Prodi D III Keperawatan Politeknik Yakpermas
Banyumas, usaha terbaik kita, potensi diri terbaik kita, dan buktikan kita bisa jadi lebih baik dibandingkan
lulusan dari Universitas manapun.
Karena bukan seberapa mahal biaya pendidikan, bangunan yang megah, nilai akreditasi ataupun IPK yang
tertera di secarik kertas, karena semua itu hanyalah kunci pembuka peluang masa depan, tetapi segala
usaha dan tekat sepenuh hati dan jiwalah yang akan membawa kesuksesan kepada kita semua.
Saya tahu bahwa kita semua memiliki kegundahan dan muncul pertanyaan “Apa yang harus saya lakukan
setelah ini? Dan apakah saya bias memperoleh pekerjaan?” lakukanlah yang terbaik yang bisa anda
lakukan, this is your life, and your life be on your hand. Jika di masa depan kita mengahadapi masa yang
sulit, ingatlah kembali bahwa ada kedua orang tua yang memiliki keterbatasan finansial, pendidikan dan
tenaga yang tidak pernah menyerah untuk kebaikan anaknya.
Oleh karenanya, buktikan kepada mereka bahwa mereka tidak salah, karena telah memperjuangakan kita
semua.
Rekan-rekan wisuadawan/i
Hari ini adalah salah satu hari bersejarah kita, hari kebahagiaan kita, hari yang sangat kita tunggu.
Selamat berbahagia kepada seluruh wisudawan/i Politeknik Yakpermas Banyumas dan semangat untuk
menyambut kehidupan yang gemilang di masa depan. Harapan saya semoga kedepan almamater tercinta
ini semakin maju dan sukses, begitupun dengan semua lulusannya dapat menjadi orang yang memajukan
dan menyukseskan bangsa dan Negara.
Hadirin yang kami muliakan,
Pada hari ini ijinkan saya pribadi dan mewakili seluruh rekan-rekan wisudawan/i untuk memohon maaf
segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, selama kami menimba ilmu ataupun
hingga detik-detik terakhir kami menjadi mahasiswa/i di Politeknik Yakpermas Banyumas.
Sebelum pesan kesan saya tutup, perkenankanlah saya menyampaikan pantun ;
Pergi piknik ke Tanjung Mas,
tidak lupa mampir ke Pati
Politeknik Yakpermas Banyumas,
selalu terukir didalam hati
Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb

